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MTV EXIT IS THE WORLD’S LARGEST 
BEHAVIOUR CHANGE CAMPAIGN 
IN THE FIGHT AGAINST HUMAN 
TRAFFICKING AND EXPLOITATION. 
THE MTV EXIT CAMPAIGN AIMS 
TO INSPIRE YOUNG PEOPLE TO 
TAKE ACTION AND MOBILISE THEIR 
COMMUNITIES AGAINST HUMAN 
TRAFFICKING.

HUMAN TRAFFICKING SHOULD BE UNDERSTOOD AS A PROCESS. MANY 
TRAFFICKED PEOPLE BEGIN THE PROCESS VOLUNTARILY WITHOUT 
REALISING THAT THE RECRUITERS ARE MAKING FALSE PROMISES.

Victims of trafficking can suffer physical and/or psychological harm, including 
injuries and even death. They live in fear, isolation and might be unable to contact 
family or loved ones for long periods of time, which can cause extreme distress.

The trafficker takes away the basic human rights of the victim: the freedom to 
move, to choose, to control their body and mind, and to control their future.

The United Nations International Labor Organization (ILO) estimates that there are 
more than 20 million adults and children who are victims of human trafficking. In 
the Asia Pacific region alone there are over 11 million victims of human trafficking.  
MTV EXIT wants to support young people to help prevent human trafficking 
through online and on the ground activities. We want you to take action and speak 
out in your communities and we’ll help you do it! 

Join the fight to stop trafficking and exploitation by developing practical 
ways to spread awareness and prevent trafficking and exploitation in your 
community.  

WHAT CAN YOU DO TO HELP END 
EXPLOITATION AND TRAFFICKING? 

This toolkit has been designed to help 
you create an EXIT plan to stand up and 
speak out against human trafficking. 
It covers the steps for planning and 
implementing along with tips and insight 
from young people across the region. 

This toolkit features quotes from our 
MTV EXIT Youth Leaders 2013/14, 
young people from across the Asia 
Pacific who have been trained by MTV 
EXIT and who have taken action against 
human trafficking in their communities.  
Now they represent their country on the 
world stage and have direct input into 
direction of the MTV EXIT campaign.  

Every year a new group of Youth 
Leaders will be selected.   You could 
be next!

The need for change My EXIT plan

MTV EXIT ဆိုတာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ လူသား

ခ်င္းေခါင္းပံုျဖတ္မႈတို႔ကို အဆံုးသတ္ေစရန္ 

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 

ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။  လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအ 

တြက္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္လာဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္ရြာေတြကို 

စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ေစဖို႔ MTV EXIT    

CAMPAIGN က တိုက္တြန္းေပးဖို႔ 

ရည္ရြယ္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈဆိုတာကို ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ နားလည္ရပါမယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ားစုဟာ လူကုန္ကူးသူ 
ေတြဟာ ကတိစကားအတုေတြေျပာေနမွန္း နားမလည္ဘဲ  မိမိတို႔စိတ္သေဘာနဲ႔ ပါ၀င္လာၾကသူေတြ ျဖစ္ၾက 
တယ္။

လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ၿခင္း အဆံုးသတ္ေစေရး လႈပ္ရွားမႈသို႔ လူထုပိုမိုသတိျပဳလာမိေစရန္ နဲ႔ မိမိတို႔ 
သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ကာ 
ဆက္သြယ္လိုက္ၾကပါ။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားဟာ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အသက္ဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈေတြ 
ခံစားရပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အထီက်န္ျခင္းတို႔နဲ႔ ေနထိုင္ရၿပီး ခ်စ္ေသာ၊ ခင္ေသာ မိသားစု၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ 
အခ်ိန္ၾကာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိတာေၾကာင့္  ျပင္းထန္စြာ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားရပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို လူကုန္ကူးသူေတြက အကုန္ယူလိုက္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္၊ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ မိမိတို႔႐ုပ္နဲ႔ ခႏၶာကို မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္၊ အနာဂတ္ကို ေရြးခ်ယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ စတာေတြ 
ဆံုး႐ႈံးရပါတယ္။

ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ.(ILO) က အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူနဲ႔ ကေလးသူငယ္ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ 
လူကုန္ကူးခံထားရတယ္လို႔ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း တစ္ခုထဲမွာတင္ လူကုန္ကူးခံရသူ 
ဒုကၡသည္ ၁၁ သန္းေက်ာ္ ရွိလို႔ေနပါတယ္။The MTV EXIT ဟာ လူငယ္ေတြကို အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေစ လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္ဟန္႔တားေရးမွာ  ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေစဖို႔ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
က သင့္ကို သင့္၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျပဳကာ အသံထြက္ေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း 
သင့္ကို ကူညီလိုလ်က္ ရွိပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ 
အဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ သင္ 
ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။

ဒီလက္စြဲစာအုပ္ေလးဟာ သင့္ကို လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ 
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈတို႔ အဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲကာ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
စကားေျပာဆို အသံျပဳႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္စြဲဟာ ေဒသတြင္းမွ လူငယ္မ်ားရဲ႕ 
ထိုးထြင္းၾကံဆမႈေတြနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို အသံုးျပဳကာ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းေတြမွာ ကူညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလက္စြဲစာအုပ္ငယ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၃၊၂၀၁၄ 
အတြက္ MTV EXIT မွ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကိုခံယူကာ 
လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈတို႔ကို မိမိတို႔ေဒသတြင္း 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ 
စကားသံမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုခါမွာေတာ့ 
အဲဒီလူငယ္ေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳကာ 
ကမၻာ့အဆင့္နဲ႔ MTV EXIT လႈပ္ရွားမႈေတြကို 
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ သင္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။





ျပႆနာတစ္ရပ္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု စတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚေကာင္း 
က်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားကို စုစည္းကာ အသိေပးႏိုင္ေရးမွာ 
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္ဟာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ဆိုတာကို ဘယ္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားမွာ 
မဟုတ္ေပမယ့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိကာ လုပ္ေဆာင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လူမ်ားသိေစရန္ 
ေျပာျပကာ ယင္းတို႔သိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးပါ။

ေဒသတြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ 
လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာအေျခအေနမ်ားကို အသိ 
ႏိုင္ဆံုးေသာ စိတ္၀င္စားစရာ ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္ 
မယ္။ သင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ဘယ္လို စတင္ 
မႈေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိေနလဲ။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ 
႐ံုးခန္း (UNODC) ၀က္ဆိုက္တြင္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ဆံုးရ 
သတင္းမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေၾကညာခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

Twitter, Google+ ႏွင့္ Facebook လူမႈကြန္ယက္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသကဲ့ 
သို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကို တင္ျပ 
ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဆိုက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ 
ကေတာ့-
www.twitter.com/mtvexit
www.facebook.com/mtvexit.org
www.google.com/+MTVEXIT
www.mtvexit.org
လူကုန္ကူးမႈတိုက္္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကို ရွာေဖြကာ follow သို႔မဟုတ္ like 
လုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာေတြက ဘယ္သူေတြကို 
ေရာ follow လုပ္ထားသလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ 
Twitter နဲ႔ Facebook တို႔ဟာ လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ 
အေကာင္းဆံုး ကိရိယာေတြပဲၿဖစ္တယ္။ အက်ယ္ကို 
ဆက္လက္ ရွင္းျပပါ့မယ္။

Google Alerts အသံုးျပဳျခင္းဟာ ဥပမာအားျဖင့္ Hu-
man Trafficking ဆိုတဲ့စကားစုပါ၀င္တဲ့ သတင္းေတြ၊ 
ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဘေလာ့ခ္ေတြကုိ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ရွာ 
ေဖြၿပီး  အီးေမးလ္ပို႔ေပးပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာတစ္လႊားမွာ 
သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ 
ပြားေနတဲ့ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ သတင္းေတြ၊ ဇာတ္လမ္း 
ေတြကို အျမန္ဆုံးနဲ႔ အလြယ္ကူဆံုးဖတ္႐ႈႏိုင္မွ ျဖစ္ 
တယ္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ လူကုန္ကူးမႈအေပၚ 
ကုလသမဂႇအဖြဲ႕မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ပေရာဂ်က္ (UNIAP) ၀က္ဆုိက္ဟာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား 
အတြက္ အဓိကက်ၿပီး လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္ တစ္ဦးခ်င္း 
အေလးထားေဆာင္ရြက္သလို၊ မဲေခါင္ေဒသၾကီးတြင္း 
(Greater Mekong Sub-region) တြင္ လူကုန္ကူးျခင္း 
ကို ပို၍ အေလးသတိိျပဳလာမိေစရန္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕ အစီရင္ခံစာဟာ 
ကမၻာတစ္လႊားမွ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ 
ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခ 
အေနမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရမွ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ 
ေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၃ အစီရင္ခံစာမွာ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ 
ျပခဲ့ပါတယ္) မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အစီရင္ခံ 
စာကိုဖတ္႐ႈကာ လူကုန္ကူးမႈ ဘယ္လိုက်ဴးလြန္ေန 
သလဲဆိုတာ ဖတ္႐ႈပါ။
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လူကုန္ကူးမႈဆိုတာ ပိုက္ဆံရဖို႔အတြက္ လူသားေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ 
အဓမၼလိင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခိုင္းခံျခင္း၊ အဓမၼအိမ္အလုပ္ေစခိုင္းခံရျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ရတတ္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးျခင္းဟာ ကမ ၻာေပၚမွာ ႀကီးထြားမႈအျမန္ဆံုးေသာ ရာဇ၀တ္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ ဘီလီယံ ရွာေဖြေနႏိုင္ပါတယ္။

ILO ရဲ႕ခန္.မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လူသား သန္း ၂၀ ခန္႔ဟာ ကမ ၻာတစ္လႊား
ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ေနထိုင္ရလ်က္ရွိပါတယ္။

လူကုန္ကူးသူေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ လိုလားေနသူေတြကို 
ပစ္မွတ္ထားၾကတယ္။ လူကုန္ခံရသူေတြဟာ ေငြေၾကးလိုအပ္တဲ့၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကတဲ့ 
ေယာက်္ား၊ မိန္းမနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ လိမ္လည္ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ခံရၿပီး 
ဖိအားေပးခံ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ခံရကာ ေက်းကၽြန္ျဖစ္လာရတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ သူတို႔ယံုၾကည္အားထားတဲ့၊ သူတို႔ရင္ႏွီးတဲ့ လူေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏ လူကုန္ကူးခံရတတ္တယ္။

တစ္ႀကိမ္ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ခံရၿပီဆိုလွ်င္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားဟာနည္းပါးေသာ လုပ္ခ သို႔မဟုတ္ လံုး၀ မရရွိဘဲ  
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းခံရျခင္းနဲ႔ လူသားမဆန္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရျခင္းတို႔ကို ၾကံဳရတတ္တယ္။ 
ၿခိမ္းေၿခာက္မႈေတြနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ခံရတတ္တယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔အတူ မုဒိန္းက်င့္ခံရမႈေတြပါ ေတြ႔ၾကံဳရတတ္ကာ အသက္ဆံုး႐ႈံးရသည့္တိုင္ 
ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စာရြက္စာတမ္းေတြ ယူေဆာင္သိမ္းဆည္းခံရၿပီး 
မရွိခဲ့တဲ့ အေၾကြးတုေတြကို အဓမၼေပးေဆာင္ခိုင္းျခင္း ခံရတယ္။

လူကုန္ကူးျခင္းဆိုတာ ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ယခုမ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ၿဖစ္တယ္။



မိမိေနထိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မွာ လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ လူဘယ္ေလာက္ ဒုကၡခံေနရသလဲဆိုတဲ့  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် စုေဆာင္းျခင္းက သင့္ရဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ဘယ္ကို ဦးတည္ရမလဲဆိုတာကို နားလည္ေစပါလိမ့္မယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္တို႔က သင့္ကို ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ဖို႔ သင့္နည္းသင့္ဟန္နဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ အျခားေသာလူပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
က ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

အစြမ္းရွိေသာ လက္တြဲေဖာ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ဆက္သြယ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ စဥ္းစားပါ။

သင္ ဘယ္လိုစီမံကိန္း ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို အၾကမ္းဖ်ဥ္းစီစဥ္ထားၿပီးေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပြဲေတြ 
စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဘယ္သူေတြ လူကုန္ကူးခံေနရသလဲ။ 
(လိင္အမ်ိဳးအစား၊ အသက္အရြယ္ စသည္တို႔ကို 
တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြပါ)

သူတုိ႔ကုိ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေတြသိေအာင္ ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲ။ 
သင့္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကေန ဘယ္လုိ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေတြကို သိေစႏိုင္မလဲ။ လမ္းက ဘာလဲ။

ဒီေမးခြန္းေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖရေအာင္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ 
လုပ္ေဆာင္ရင္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းစ ရွာေဖြပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုဟာ ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြအတြက္ လူကုန္ကူးခံေနရပါတယ္။ ဒီလို လူကုန္ကူးခံရမႈကေန ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာတဲ့ လူေတြ 
အတြက္ သူတို႔အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစဖို႔ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြ ေပးထားရပါမယ္။ ဒါမွ သူတို႔ကိုသူတို႔ ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္စူးထားတဲ့ အုပ္စုအတြင္းကို ေပးပို႔လိုတဲ့ 
သတင္းစကားပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ အေကာင္းဆံုး 
နည္းလမ္းကဘာလဲ။

သင္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို MTV EXIT ထံ သတင္းပို႔ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ သတင္းစကားမ်ား၊ အသံုး၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ 
သင့္ရဲ႕ ေဒသခံဘာသာစကားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဗီဒီယိုေတြကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ရဲ႕ေဒသတြင္းမွလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို 
လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ http://mtvexit.org ကိုဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကို သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ MTV EXIT ၾကားခံ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသတြင္း ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကို စုရင္းျပဳစုကာ ဆက္သြယ္ပါ။ ေဒသတြင္းမွ လက္တြဲေဖာ္မ်ားဟာ သင့္လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို 
ပိုမိုႀကီးမားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူေတြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕သတင္းစကားေတြ ၾသဇာပိုႀကီးမားေစမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ 
ရင္းျမစ္အသစ္ေတြကိုလည္း စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားနဲ႔ NGOs ေတြဟာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။
လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ကူညီေပးေနတယ္။
ေက်ာင္းမ်ား
ပရိသတ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား
ၾသဇာတိကိၠမရွိေသာ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူသိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ဂ်ိဳေယး၊ MTV EXIT လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစြမ္းအစေတြ၊ အရည္အေသြးေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို အကုန္လံုးအသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မတူကြဲျပားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ လူငယ္ေတြဟာ ေခတ္သစ္လူသားခ်င္းကၽြန္ျပဳမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ အင္အားစုတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မတူညီတဲ့ အုပ္စုေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို စုစည္းေပးႏိုင္လို႔ပါပဲ။



အခုဆိုရင္ သင္ဟာ ဘယ္အုပ္စုကို ပစ္မွတ္ထားရမယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာေတြကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ 
သင္ေပးလိုတဲ့ သင့္စကားက ဘာလဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။

သင္ပစ္မွတ္ထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ပရိသတ္နဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ သတင္းစကားေတြကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ေျပာႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္-

ပစ္မွတ္ထားေသာအုပ္စု   သက္ဆိုေသာ သတင္းစကားမ်ား

ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူကုန္ကူးခံရႏိုင္တဲ့ 
ထူးျခားေသာ အုပ္စု

ကာကြယ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈကို ကူညီရန္
အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္မယ့္ အဆက္အသြယ္မ်ား (တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အၾကံေပးဌာနမ်ား)

လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား
လူကုန္ကူးမႈအတြက္ သံသယရွိသူမ်ားကို သတင္းေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဘယ္ေနရာေတြကို ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ရမလဲဆိုတာ ပါ၀င္ရပါမယ္)
အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္မယ့္ အဆက္အသြယ္မ်ား (တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အၾကံေပးဌာနမ်ား)

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္ထဲမွာ သူတို႔ ဘယ္လို ကစားခံေနရသလဲဆိုတာကို  အသိျပဳေစဖို႔ ေျပာပါ။
သူတို႔ရဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပးေနမႈေတြကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေျပာျပပါ။

စက္႐ံုတစ္ခုသို႔ ဦးတည္ေပးပို႔ျခင္းခံေနရေသာ 
တိက်ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု

လူကုန္ကူးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား/ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆီးေပးေနဖြယ္ရွိေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕

သတင္းစကားထဲမွာ ဒါေတြပါသင့္တယ္

သတင္းစကားထဲမွာ ဒါေတြပါသင့္တယ္

သတင္းစကားထဲမွာ ဒါေတြပါသင့္တယ္

ပစ္မွတ္ထားသူေတြအတြက္ ေျပာလိုတဲ့ သတင္းစကားဟာ တိုေတာင္းၿပီး ရွင္းလင္းရမယ္။ ဥပမာ-

အားလံုးကို ျခံဳေျပာရရင္ သင့္ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္က ပရိသတ္ေတြကို ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္မွာ ပါ၀င္လာေစဖို႔ပါပဲ။

သတင္းအခ်က္အလက္ ဘယ္ေလာက္ကို ျဖန္႔ေ၀မလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိရဲ႕ပစ္မွတ္ထားတဲ့ 
အုပ္စုရဲ႕ အသက္အရြယ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ေတြ အရင္က လူကုန္ကူးျခင္းနဲ႔ စပ္ဆိုင္တဲ့ 
ဗဟုသုတေတြ ရွိသလား၊ လံုးလံုး မရွိဘူးလားဆိုတာကို သိဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
သတင္းစကားကို ပိုမိုထိေရာက္ဖို႔စဥ္းစားေနစဥ္မွာ မိမိရဲ႕ပရိသတ္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ဘယ္လိုေပးပို႔ရမလဲ ဆိုတာ 
ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရပါမယ္။

“သင္ဟာႏိုင္ငံကူးေျပာင္း အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္ဆို အဲဒီအလုပ္ဟာ တကယ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလိုင္းမွာ ဆက္သြယ္ေမးႏိုင္ပါတယ္”
“မိမိရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံသားကတ္နဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို မိမိတို႔သိမ္းဆည္းပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီအရာေတြကို ဘယ္သူကမွ လက္နဲ႔ထိပိုင္ခြင့္မရွိဘူး”
“အႏရၱာယ္ကင္း ေဘးရွင္းစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားရင္ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခံရမႈ အႏရၱာယ္က သက္သာမယ္”

အမည္ - MTV EXIT အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ ၃ ခု
ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားေသာ ပရိသတ္ - အလုပ္အတြက္ ေရႊ.ေျပာင္းေနထိုင္လိုေသာ လူမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္ - အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမွတစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးမႈကိုကာကြယ္ရန္
သတင္းစကားေပးပို႔ခ်က္ - သတင္းစကားက တိုတယ္။ ႐ိုးရွင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်တယ္။
                                 ၁။ မေလာပါနဲ႔။ ေမးခြန္းေမးပါ။
                                 ၂။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယံုပါနဲ႔။
                                 ၃။ စာရြက္စာတမ္းေတြ မေပ်ာက္ေစပါနဲ႔။
သေကၤတ -   လက္သံုးေခ်ာင္းေထာင္ၿပီး အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ။
PSAs လႈပ္ရွားမႈအခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ပါ။    

အၾကံေပးခ်က္

ေလ့လာမႈပိုလုပ္ပါ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိပါ တိုက္ပြဲမွာပါ၀င္ပါ

တိုေတာင္း၊ ႐ိုးရွင္းရမယ္။
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ 
သတင္းစကားေတြ ျဖစ္ရမယ္။
လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ကို ဦးစားေပးရမယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပါ၀င္ 
တ့ဲကတ္ျပားေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခုတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ သင္ ပစ္မွတ္ 
ထားတဲ့ အုပ္စု၀င္ထဲကလူေတြ ဆီေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ သတင္း 
ေတြ ပိုရႏိုင္မယ့္ေနရာကိုလည္း ညႊန္ပါ။(ဥပမာ- MTV EXIT ၀က္ဆိုက္)

လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိထားမႈပိုမိုျမင့္တက္လာေစၿပီး တုန္႔ျပန္မႈေတြ 
ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ သင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အြန္လိုင္းအုပ္စုမ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ 
လူခ်င္းေတြ႔၍ျဖစ္ေစ ျမႇင့္တင္မႈကိုေဆာင္ရြက္ပါ။ လူကုန္္သက္တဲ့ကူးမႈနဲ႔ပတ္ 
သက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရသတင္းေတြနဲ႔ သင္ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လႈပ္ 
ရွားမႈေတြကို လူေတြသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

သင့္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ထိေရာက္မႈပိုမိုႀကီးမားေစဖို႔မွာ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
လူေတြၾကားမွာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစကားေတြကို သူတို႔ 
ရဲ႕ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး သူတို႔ထံမွ စိတ္ကူးစိတ္ 
သန္းမ်ား ရယူပါ။

https://vimeo.com/48386246 (Bahasa/English)
https://vimeo.com/44848895 (Vietnamese/English)
https://vimeo.com/35611713 (Khmer/English)



မြန္း၊ MTV EXIT လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ျမန္မာ

“ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳမႈ” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဇာတ္တိုေလးတစ္ပုဒ္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္မရဲ႕တကၠသိုလ္အတြက္ 
ဖန္တီးတင္ဆက္ ခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္း လူေတြ သတိထားမိလာေစဖို႔ ကၽြန္မ သီခ်င္းဆိုႏိုင္သလို၊ သ႐ုပ္လည္းေဆာင္ႏိုင္ 
ပါတယ္။ 

http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
https://www.facebook.com/media/set/%253Fset%253Da.10150777626761706.382492.7502261705%2526type%253D3
https://www.facebook.com/media/set/%253Fset%253Da.10150931672646706.398694.7502261705%2526type%253D3
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3


ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ 
ေနရာဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ထံ ထိေရာက္တဲ့ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေရာက္ရွိေရးဟာ သင့္ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တယ္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုတာက သင္ စီစဥ္တဲ့ေနရာထဲကို လူေတြေရာက္ရွိလာၿပီးေနေစဖို႔
အၿမဲလိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရာပဲျဖစ္တယ္။

ထိေရာက္မႈရွိမယ့္ ပြဲအတြက္လိုအပ္တာေတြ သင့္မွာ ရွိေနပါေစ။

သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပြဲမစခင္နဲ႔ ပြဲအၿပီးတိုင္ေအာင္ 
ပရိသတ္ေတြ ရွိေနပါေစ။

ဘယ္အရြယ္အစားပြြဲပဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ 
လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္တြင္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ေနရာကို စေတြ႕ကတည္းက သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ပါ။ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ပရိသတ္မ်ား သင့္ထံ လာခ်င္ေစရပါမယ္။

အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈရွိရဲ႕လား?

အရြယအ္စားက ဘယ္လိလုဲ?

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ရႏိုင္မႈ ?

ေစ်းႏႈန္း?

ခြင့္ျပဳခ်က္ရႏိုင္မယ့္ျဖစ္စဥ္?

ဂီတ?       ၿပိဳင္ပြဲ ? 

ကပြဲလား?  ပေဟ႒ိေတြလား?

႐ုပ္ရွင္?    ဆုေပးပြဲ?

ဒရမ္မာ?

ပိုစတာမ်ား?    လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား?

ေရဒီယို?   တီဗီ?

စာတန္မ်ား?  မီဂါဖုန္း?

႐ုတ္တရက္ေရာက္လာမယ့္ လူအုပ္?  လူမႈမီဒီယာ မားကတ္တင္း?

အမႈိက္ပံုးမ်ား?

အိမ္သာမ်ား?

သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႕?

NGO ရွိဖို႔လိုလား?

စကားေျပာမယ့္သူေတြ ဘယ္သူလဲ?

ျဖန္႔ျဖဴးေပးမယ့္ ရင္းျမစ္မ်ားက ဘယ္လိုလဲ ?

ထိုင္ခံုေတြလား၊  အသံဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြလား?

ပ႐ိုဂ်က္တာနဲ႔ ပိတ္ကား?

ပါ၀ါဂ်င္နေရတာ?  အလင္းအေမွာင္?

အေရးေပၚမီးထြက္ေပါက္?   အပိတ္အဆို႔မ်ား? 

လူနာတင္ယာဥ္?   လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း?

ေဒသ ေဆး႐ံုေနရာ?   မီးသတ္ေဆးဗူး?

ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္း?

ဘာေတြ အေကာင္းဆုံးလဲ

သင္ လုိမွာေတြက

ဘာေတြက အလုပ္ျဖစ္မလဲ



Facebook Google+ Twitter  Instagram YouTube

လူမႈမီဒီယာဟာ လူေတြကုိ သူတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ ဘာသာျပန္ဆို
ႏိုင္ဖို႔ ကူညီပါလိမ့္မယ္။ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမွႇင့္တင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳသူမ်ား ပါ၀င္ေရးသားႏုိင္ 
       ျခင္း စတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစတဲ့ သင့္ရဲ႕ 
       အြန္လိုင္းအဖြဲ႕အစည္းေလး တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ 
       အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈေထာက္ခံသူေတြကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
       ေတြအျဖစ္ ေၿပာင္းလဲေစပါလိမ့္မယ္။

အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ စတင္သလို ေျမျပင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ
ကိုလည္း စတင္ တည္ေထာင္ပါ။ Facebook, Twitter, 
Instragram, Google+ စတဲ့ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းဟာ လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သတိထားသိရွိလာေစႏိုင္မယ့္ ေထာက္ခံသူ အစုအေ၀းတစ္ခုကို 
တည္ေဆာက္ရာမွာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဟာ 
Facebook, Instragram, Twitter 
နဲ. Google+ တို႔အနက္ ဘယ္ 
အရာကို အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးလဲ 
ဆိုတာကို သိရွိေရြးခ်ယ္ပါ။

ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု
ေရြးခ်ယ္ရန္ ေလ့လာပါ

ပို႔စ္တစ္ခုကုိ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ထံ Share ပါ။
ဒီဗီဒီယုိကို ‘Watch & Share’ လုပ္ပါ။
သံသယရွိဖြယ္ရာ တစ္ခုခုေတြ႔ရင္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
အေရးေပၚဖုန္းကုိ ေခၚဆိုသတင္းပုိ႔ပါ။
သင့္ႏိုင္ငံ (ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အေရးေပၚဖုန္းကုိ ေဖာ္ၿပပါ)

လူအမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္စိတ္
ရွိလာေစရန္ အေသးစိတ္ကိုထပ္ၾကည့္ပါ။

ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အတြက္ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲပါ။

ဒီအဖြဲ႔ပါ လူမ်ားက သင့္ရဲ႕ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈကို က်ယ္ျပန္႔ လူသိမ်ားေစဖို႔ 
ကူညီပါလိမ့္မယ္။ အြန္လိုင္းကို ေဒသတြင္းေရာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
anti-TIP ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ လူငယ္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသာမက ေဒသခံ NGOs မ်ားႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္ပါ။

(တစ္ပါတ္လွ်င္ အႀကိမ္ေရအနည္းငယ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္ပါ)

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ၿပီး လူမ်ားကုိ သူတို႔တစ္ခုခုမွာ ပါ၀င္ပက္သက္ေနရ 
တယ္လို႔ ခံစားရေအာင္လုပ္ပါ။ သင့္ အဖြဲ႔အစည္းငယ္အား ဧည့္သည္ 
ဘေလာ့ခ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ဆိုခ်က္ 
မ်ားပါ၀င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကို ထည့္၀င္ကူညီေစေအာင္ 
တိုက္တြန္းပါ။

MTV EXIT သည္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားႏွင့္ www.mtvexit.org/liveinmyanmar တြင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားကို အျခားကမၻာတစ္လႊားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေစႏိုင္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု စီစဥ္ေပးထားၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ျပေသာ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့႐္ႈၿပီး အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဟန္၊ MTV EXIT လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ ဗီယက္နမ္

ကၽြန္မနဲ႔ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ဗီယက္နမ္က လူငယ္ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ VEXIT အဖြဲ႔တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ 
ဆန္႔က်င္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ Facebook ေပၚမွာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳမႈေတြကို 
လူေတြ သတိထားလာမိဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဟႏြိဳင္း၊ ထိုင္ငုရင္၊ ငီအန္စတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြက လူငယ္ေတြ တစ္စထက္တစ္စ ပိုပိုၿပီး 
စိတ္၀င္စားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။



ဒိုနီ၊ MTV EXIT လူငယ္ေခါင္းေဆာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား

လြတ္လပ္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းဟာ ေမြးကတည္းက လြတ္လပ္မႈကို ရရွိခဲ့ၿပီးသားလို႔ ယံုတယ္။ 
ေက်းကၽြန္ျပဳမႈနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ရွည္လ်ားစြာရွိတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းလို အမွား ထပ္မရွိေစခ်င္ေတာ့ဘူး။

Event report We want to know how you put your EXIT Plan into action! When 
you fill out our short event report you will be entered in a content 
to win tickets to a MTV EXIT concert anywhere in Southeast Asia!

သင့္ ရဲ႕ EXIT PLAN မွာ ပါ၀င္ကူညီေပးတဲ့လူတိုင္းကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ 
သို႔မွသာ သင္ သူတို႔နဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိလိုပါတယ္။

ေထာက္ခံသူေတြေနာက္ကို လိုက္ၾကည့္ပါ။ ပါ၀င္ပက္သက္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ား သိရွိလာေစကာ ယင္းတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာ အသိရွိ ႏိုးၾကားလာ 
ေအာင္  ျဖန္႔ေပးခဲ့ေသာသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါ။ သင့္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကို အျခားသူမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ရွိလာေစရန္ မွ်ေ၀ပါ။

MTV EXIT သို႔ သတင္းျပန္ပို႔ပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးဆံုးပါက သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို MTV EXIT သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး ေအာက္ပါလင့္ခ္အတိုင္း 
အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးကာ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈအစီရင္ခံစာတင္ျပလာေသာ မည္သူ႕ကိုမဆို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် MTV EXIT ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ 
လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာသင္ယူရတာေတြ၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ခ်င္တာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ EXIT စီမံခ်က္ကို အခ်ိိန္နဲ႔အမွ် တုိးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ တစ္မူထူးျခားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေသးငယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကပင္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို လက္ေတြ႕ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈ ကမၻာတစ္၀ွမ္း 
ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာဆိုေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တာ၀န္က အဆံုးသတ္သြားတဲ့အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားဖို႔ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ EXIT PLAN 
ဟာ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳမႈကို အဆံုးသတ္ေစမယ့္ ေျခတစ္လွမ္း ၿဖစ္တယ္။

https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/


ဒီေန႔ေခတ္မွာ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတယ္။ ဒီထက္ပိုေျပာရရင္ Facebook သံုးစြဲသူ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိတယ္။ အြန္လိုင္း မီဒီယာဟာ လူကုန္ကူးမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လူေတြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေစႏိုင္တဲ့ ထိေရာက္တဲ့ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း လူကုန္ကူးသူေတြဟာ အြန္လိုင္းမီဒီယာ 
ကေနပဲ သူတို႔ရဲ႕သားေကာင္ေတြကို လူကုန္ကူးႏိုင္ေအာင္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ သင္မွ်ေ၀ေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သင္နဲ႔ 
သက္ဆိုင္သူေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအတြက္ သတိႀကီးမားဖို႔လိုအပ္တယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းေတြက သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ေစႏိုင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူၿပဳတယ္။

        သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ 
ကို ကာကြယ္ပါ။

        password ကို ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ား 
ေပးမသိပါနဲ႔။

        သူစိမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်က္တင္ေျပာျခင္း။

အြန္လိုင္းေပၚမွာ ဒုကၡေရာက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

        အြန္လိုင္းမွ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ လူခ်င္း   
ေတြ႕ဆံုၿခင္း။

        ကိုယ့္ဓာတ္ပံု အြန္လိုင္းတင္ျခင္း

        အျခားသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံု အြန္လိုင္းတင္ျခင္း

        သင့္မိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္တို႔ 

မျမင္ခ်င္ေသာ မည္သည့္အရာကိုမွ 
မတင္ပါႏွင့္။

        စစ္မွန္ပါ။ 
စစ္မွန္ေသာ သင္သည္ 

သင္ဟန္ေဆာင္လိုေသာ 
တစ္ေယာက္ထက္ 
ပိုေကာင္းပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ အီးေမးလ္လိပ္စာေတြကို 
သင္ ယံုၾကည္ရတဲ့ လူေတြကိုသာ အသိ ေပးပါ။ 
သင့္ဖုန္းနံပါတ္၊ အိမ္လိပ္စာ၊ သင့္ဓာတ္ပံု 
ေတြက သင့္ကို အလြယ္တကူ သူတို႔ ရွာေဖြႏိုင္ 
ေစလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သတိထားပါ။

အြန္လိုင္းမွာ သိတဲ့လူတစ္ေယာက္နဲ႔ 
အျပင္မွာ ေတြ႕ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေန႔ခင္းဖက္ 
အခ်ိန္၊ လူ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ေခၚသြားဖို႔         
မေမ့ပါနဲ႔။

သင့္ရဲ႕ Password မွာ အကၡရာနဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ 
ေရာေထြး၀င္ပါေစ။ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ဂီတအဖြဲ႔၊ 
အိမ္ေမြးတိရစ ၦာန္၊ ေဘာလံုးအသင္းတို႔
မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

သင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု အြန္လိုင္းတင္လိုက္ၿပီဆိုရင္ 
အၿမဲတမ္းရွိေနေတာ့မွာပါ။ (သင္ လိုင္းေပၚမွ ဖ်က္ခ် 
လိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ရွိေနပါလိမ့္မယ္)

သင့္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အြန္လိုင္းအဖြဲ႔အစည္း 
တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ သူစိမ္းမ်ားနဲ႔ ခ်က္တင္ 
ေျပာဖို႔ မလိုဘူးလို႔ မဆိုလိုပါ။ သို႔ရာတြင္ 
သူတို႔ေတြဟာ သူတို႔ေျပာထားတဲ့လူ ျဖစ္ခ်င္မွ 
ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ ဒီအတြက္ သင့္ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ 
မေျပာပါႏွင့္။

အြန္လိုင္းေပၚမွာ သင္နဲ႔ပတ္သက္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကို မသက္မသာ ျဖစ္ေစရင္ သင္လုပ္ႏိုင္တာက-

သင္ ယံုၾကည္တဲ့တစ္ေယာက္ကို ေျပာပါ သို႔မဟုတ္ Cybersmart ကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို အေၾကာင္းၾကားပါ။
သင့္ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္ထဲကို တစ္ေယာက္ေယာက္ ၀င္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ ခံစားရရင္ password ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းပါ။
သင္ဟာ လူမႈမီဒီယာထဲမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈ ခံေနရရင္ အဲဒီလူကို သင့္ရဲ႕ Setting မွတစ္ဆင့္ block သို႔မဟုတ္ report လုပ္လိုက္ပါ။
ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ စာေတြေရာက္လာရင္ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရရင္ ရဲကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါ။

အျခားသူမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစား၊ 
ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု 
တင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မတင္ခင္မွာ သူ႕ဖက္မွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရပါမယ္။ ၁၈ ႏွစ္္ေအာက္ဆိုရင္ 
မိဘအုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။



လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ အႏရၱာယ္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိတတ္ၾကတယ္။ အားလံုး လံုၿခံဳေရးအျပင္ လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္းမွာ အႏရၱာယ္က ဘာေတြလဲဆိုတာ 
ေတြးေတာၿပီး တကယ္ျဖစ္လာရင္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ လူအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ႀကိဳးပမ္းပါ။

သင္ လုပ္ေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ  ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ အားလံုး လံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာပါေစ။

သင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အၾကံဉာဏ္တစ္ခ်ိဳ႕

၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈအႏရၱာယ္

လံုၿခံဳေရး အႏရၱာယ္မ်ား

က်န္းမာေရး အႏရၱာယ္မ်ား

သင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေနရာဟာ ပါ၀င္မယ့္သူအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပ၊ လြယ္ကူၿပီး အႏရၱာယ္ကင္းႏိုင္သလား။
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မယ့္သူ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ လံုၿခံဳ၊ အဆင္ေျပရဲ႕လား။
ေရာက္လာသူေတြကိုိ ေရြ႕လ်ားေနႏိုင္ဖို႔ ေနရာအကန္႔အသတ္ ရွိေနလား။
ကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳၿပီး သင့္ေတာ္ရဲ႕လား။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား မထိခိုက္မနာက်င္ေစဖို႔ သင္ ဘယ္လို ေသခ်ာထားသလဲ။

ေနရာက လူဘယ္ႏွစ္ဦး အႏရၱာယ္ကင္းစြာ ေနႏိုင္မွာလဲ။ လူအေရအတြက္ကို ဘယ္လိုကန္႔သတ္မလဲ။ ႀကီးမားတဲ့ပြဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒသခံ ရဲေတြနဲ႔ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ထပ္မံလိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။
၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို ျမင္သာေအာင္ လုပ္ထားရဲ႕လား။
အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ရွ္ိရဲ႕လား။
ေနရာက သန္႔ရွင္းၿပီး မီးအလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္းရရဲ႕လား။
ပါ၀င္သူမ်ားကို ထိခုိက္နာက်င္ေစမယ့္ အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိေနသလား။ အဲဒီလို မျဖစ္ေစဖုိ႔ 
ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ။

ေရေကာင္းေရသန္႔ရရဲ႕လား။
ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းေတြ ရွိရဲ႕လား။
မီးသတ္ေဆးဘူး ရွိရဲ႕လား။
အနီးစပ္ဆံုး ေဆး႐ံုနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြက ဘယ္ေလာက္နီးလဲ။ ပြဲႀကီးက်င္းပလွ်င္ မီးသတ္သမားမ်ားနဲ႔ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား အသင့္ရွိေနဖို႔ 
လိုအပ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ ပြဲအေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ေဒသခံ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဘယ္လို 
ျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာကို ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
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