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ပရုို�တင်းး�ဓာာတး
အစု�စုပးစုး�ပ�ာ�ရေး��လု�ပးင်းန်းး�များ�ာ�
လု�ပးင်းန်းး�တု��တက်းမုျား 



ပရုို�တင်းး�ဓာာတးသည်း လူ၏ူ အစာာအာဟာာရတငွ်းး အလူနွ်းအရေးရ�ပါသည်း�အပြပင်းး လူဥူီး�ရေးရတု��ပာွ�မှုနုှငှ်းး� 
ဝင်းးရေးင်းပွြမှုင်းး�တက်းလူာမှုရုေး�က်ာင်းး� ပရုို�တင်းး�ဓာာတးလူု�အပးချျက်းသည်းလူည်း� ဆက်းတု�က်းပြမှုင်းး�မှုာ�လူာသည်း။ 
ပရုို�တင်းး�လူု�အပးချျက်းသသုသုာသာပြမှုင်း�းမှုာ�လူာပြချင်းး�သည်း ဖွွံ့�� ဖြိုးဖုွံ့��ဆနဲှု�င်းးင်း�မှုျာ�၏ ရေးန်ထိုု�င်းးမှုဘုဝနှငှ်း�း  
စား�ပာွ�ရေးရ�တု��တက်းရေးရ�အတကွ်း အဓုာက်အရေးရ�ပါရေးသာ အာဟာာရပြပည်�းဝ၍ 
တန်းဖုွံ့��သင်း�းအစာာ�အစာာမှုျာ�က်ု� ပု�မုှု�တင်းးသငွ်းး�နှု�င်းးရန်း အချငွ်း�းအလူမှုး�မှုျာ�ဖွံ့န်းတး�ရေးပ�သည်း။

လူူ �က်ျန်း�မှုာရေးရ�တငွ်းးလူု�အပးရေးသာ ပဲပုစာပးမှုရှသည်�းပရုို�တင်းး�ဓာာတးအတကွ်း 
တစားက်မှုာာလူ���ဆု�င်းးရာပဏာာမှုရေးပြချလူမှှုး� (WISHH) သည်း  လူနူှငှ်း�း တရုစာာာန်းမှုျာ�အတကွ်း 
အရည်းအရေးသ�ွရေးက်ာင်းး�ရေးသာ ပဲပုစာပးပရုို�တင်းး�အစာာမှုျာ�က်ု� ပြဖွံ့န် �းချျုရန်း ဖွွံ့�� ဖြိုးဖုွံ့��စာရေး��က်ကွ်းမှုျာ�နှငှ်း�း 
ရေးပ်ထိုနွ်း�စာရေး��က်ကွ်းမှုျာ�တငွ်းး ရေးရာင်းး�ဝယ်းရေးဖွံ့ာက်းက်ာ�မှုမုှုျာ�နှငှ်း�း တု��တက်းမှုမုှုျာ�ပြဖွံ့စားလူာရေးအာင်းး 
ဆက်းသယွ်းရေးပ�သည်း။ ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးလူ�ပးင်းန်း�က် အစာဥ်းမှုပြပတးရေးထိုာက်းပ��ရေးပ�ရေးန်ဖြိုးပး� WISHH 
သည်း လူ�ပးင်းန်း�ရေးဆာင်းးရွက်းချျက်းမှုျာ� ဆက်းလူက်းလူည်းပတးဖြိုးပး� ရေး��က်ကွ်းဝယ်းလူု�အာ�က်ု� 
ပြပည်�းမှုးရေးစာဖုွံ့� � အရှိှုန်းအဟာ�န်းပြမှုင်း�း တု��တက်းရေးစာရန်းအတကွ်း သသုာထိုင်းးရှိာှ�သည်�းရေး��က်ကွ်းစုာန်းရေးချ်မှုမုှုျာ�
က်ု�ရေးပြဖွံ့ရှိငှ်းး�နှု�င်းးသည်�း ရေးပြဖွံ့ရှိငှ်းး�န်ည်း�မှုျာ�က်ု� ပ��ပု��ရေးပ�ပါသည်း။

ဘာာလုု� �ပရုို�တင်းး�လုု�အပးလုဲ



WISHH သည်း အရေးမှုရုက်န်းပဲပုစာပးအဖဲွွံ့�အစာည်း�၏ 
ပရုို�ဂရမှုးတစားချ�ပြဖွံ့စားဖြိုးပး� က်မှုာာအနှှ� � ပရုို�တင်းး� 
ဝယ်းလူု�အာ�ပြမှုင်း�းတက်းလူာပြချင်းး�က်ု� ပြဖွံ့ည်�းဆည်း�ရန်း 
ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးစုာ�က်းပျု��သမူှုျာ�မှု ှ
တည်းရေးထိုာင်းးပြချင်းး�ထိုာ�ပြချင်းး�ပြဖွံ့စားသည်း။ ဖွွံ့�� ဖြိုးဖုွံ့��စာနှငှ်း�းရေးပ်ထိုွ
န်း�စာစား�ပာွ�ရေးရ�မှုျာ�တငွ်းး ပရုို�တင်းး�က်ု� ပု�မုှု�ရေးရာင်းး�ချျနှု�င်းးရန်း 
WISHH အဖဲွွံ့�အစာည်း�၏ စာနွ် �းဦး�တးထိုငွ်းးမှုစုာမွှုး�ရည်းနှငှ်း�း 
စုာတးက်�ူစုာတးသန်း�မှုျာ�က်ု� မှုှရေးဝရေးပ�သည်�း ၎
င်းး�အဖဲွွံ့�အစာည်း�၏မှုဟာာဗျူျ�ဟာာက်ျသည်�း 
မုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�က်ု� ပဲပုစာပးစုာ�က်းလူယ်းသမှုာ�မှုျာ�မှု ှ
ဂ�ဏားယ်စူာာွပြဖွံ့င်း�း ပ��ပု��ရေးပ�ထိုာ�သည်း။ စာနွ် �းဦး�ထိုငွ်းးစား�ပာွ�ရေးရ�
လူ�ပးင်းန်း�ရှိှင်းးမှုျာ�၊ အစုာ��ရမှုျာ�နှငှ်း�း အစုာ��ရမှုဟာ�တးရေးသာ 
အဖဲွွံ့�အစာည်း�မှုျာ�နှငှ်း�း လူက်းတွလဲူ�ပးရေးဆာင်းးရေးန်ရေးသာ 
WISHH သည်း လူတူု� �လူု�အပးရေးသာအာဟာာရတငွ်းး 
အ ရေးရ�ပါရေးသာ ပရုို�တင်းး�က်ု� ပြဖွံ့ည်�းဆည်း�ရေးပ�စာမွှုး�ရှိှုသည်�း 
ရေးရရှိညှ်းတည်းတ��မှုည်�း လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�နှငှ်း�း 
ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ�က်ု� တည်းရေးဆာက်းလူျက်းရှိှုပါသည်း။

က်ွန်ုး�ပးတု� �ဟု�ဆိုု��ာတ�င်းး



များဟုာဗျူ�ူဟုာက်�သည့်�း အစု�စုပးစုး�ပ�ာ�ရေး��လု�ပးင်းန်းး� 
များ�ာ�တည့်းရေး�ာင်းးခြ�င်းး�

WISHH သည်း ဖွွံ့�� ဖြိုးဖုွံ့��စာနှငှ်း�းရေးပ်ထိုနွ်း�စာစား�ပာွ�ရေးရ�မှုျာ�တငွ်းး လူတူု� �လူု�အပးရေးသာအစာာအာဟာာရတငွ်းး ပရုို�တင်းး�၏ မှုရှိှမုှုပြဖွံ့စားအရေးရ�ပါမှုကု်ု� လူက်းချ�ယ်���က်ည်းရေးသာ 
စား�ပာွ�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�၊ အစုာ��ရမှုျာ�နှငှ်း�း အစုာ��ရမှုဟာ�တးရေးသာ အဖဲွွံ့�အစာည်း�မှုျာ�နှငှ်း�းအတ ူမှုဟာာဗျူျ�ဟာာက်ျသည်�း အစာ�စာပးစား�ပာွ�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ� 
တည်းရေးထိုာင်းးထိုာ�သည်း။ WISHH သည်း အာဖွံ့ရုက်တု�က်း၊ အာရှိတှု�က်းနှငှ်း�း ဗျူဟာု�အရေးမှုရုက်တု� �တငွ်းး ချု�င်းးမှုာရေးသာ ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ�ဖွံ့န်းတး�ရေးပ�ရ
န်း စာနွ် �းဦး�တးထိုငွ်းးစား�ပာွ�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�ရှိငှ်းးမှုျာ�နှငှ်း�း က်ဏ္ဍအသး�သး�မှု ှရေးချါင်းး�ရေးဆာင်းးမှုျာ�က်ု� ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးစုာ�က်းလူယ်းသမှုာ�မှုျာ�နှငှ်း�း ချျုတးဆက်းရေးပ�သည်း။ 
အဆု�ပါန်ယ်းပယ်းမှုျာ�တငွ်းး တည်းရေးထိုာင်းးထိုာ�ရေးသာ ထိုု�စာန်စားမှုျာ�သည်း တန်းဖုွံ့��သင်း�း၍ အရည်းအရေးသ�ွပြမှုင်း�းရေးသာ ပရုို�တင်းး�မှုျာ�က်ု� အစာဥ်းမှုပြပတးရရှိှမုှုည်းပြဖွံ့စားသည်း။

WISHH သည်း အလူာ�အလူာရေးက်ာင်းး�သည်�း ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ�တည်းရေးထိုာင်းးနှု�င်းးရန်း လူ�ပးရေးဆာင်းးရေးန်ဖြိုးပး� နှု�င်းးင်း�တငွ်းး� စာနွ် �းဦး�ထိုငွ်းးစား�ပာွ�ရေးရ�သမှုာ�မှုျာ� 
တု��တက်းရေးပ်ထိုနွ်း�လူာရို��သာမှုက် ၎င်းး�တု� �၏ စား�ပာွ�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ� ရေးရရှိညှ်းတည်းတ��ဖြိုးပး� ၎င်းး�တု� �၏ရေးေသတငွ်းး�ရှိှ ုအစာာ�အစာာမှုျာ�ပု�မုှု�ရေးဘ�က်င်းး�စုာတး
ချျရရေးစာရန်း လူ�ပးရေးဆာင်းးရေးပ�လူျက်းရှိှသုည်း။ ရေးေသချ�စား�ပာွ�ဖွံ့က်းမှုျာ�၏ အထို�ူလူု�အပးချျက်းမှုျာ�နှငှ်း�း က်ု�က်းည်းသည်�း တကု်ျရေးသာရေးပြဖွံ့ရှှိင်းး�န်ည်း�မှုျာ�အတကွ်း 
WISHH က် ပ�ူရေးပါင်းး�ရေးဆာင်းးရွက်းရေးပ�သည်း။ WISHH သည်း ရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�အစာာ၊ ဥ်စာာ�တရုစာာာန်းရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�အစာာနှငှ်း�း င်းါ�အစာာလူ�ပးင်းန်း�အတကွ်းပြဖွံ့စားရေးစာ 
လူအူစာာ�အစာာလူ�ပးင်းန်း�အတကွ်းပြဖွံ့စားရေးစာ ရေး��က်ကွ်းစာန်စားပည်ာရှိငှ်းးမှုျာ�ထို�မှု ှအက်အူည်းက်ု�ရယ်ဖူြိုးပး� စား�ပာွ�ဖွံ့က်းမှုျာ�က်ု�လူည်း� က်မှုာာတစားဝန်း�ရှိှု 
အရင်းး�အပြမှုစားမှုျာ�နှငှ်း�း ချျုတးဆက်းရေးပ�သည်း။ WISHH သည်း အရေးပြချချ�အရေးဆာက်းအအ��နှငှ်း�း အစာာအာဟာာရတု� �မှုစှာ၍ ယ်ဥ်းရေးက်ျ�မှုဆုု�င်းးရာလူု�လူာ�ချျက်း
မှုျာ�နှငှ်း�း ရေးေသတငွ်းး�အသက်းအရွယ်းမှုည်းမှုှမှုမုှုျာ�အထို ုအထို�ူလူု�အပးချျက်းမှုျာ�က်ု� ပြဖွံ့ည်�းဆည်း�နှု�င်းးမှုည်�း စာန်စားမှုျာ�က်ု�တးထိုငွ်းးပြချင်းး�ပြဖွံ့င်း�း စား�ပာွ�ဖွံ့က်းမှုျာ�က်ု� 
ကြိုက်�ုတင်းးတကွ်းဆတတးရေးစာရန်း အက်စဲာမှုး�ရေးလူ�ရှိှသုည်း။

က်မှုာာ�က်�န်းသယွ်းရေးရ�ရေးလူာက်တငွ်းး က်�န်း�က်မှုး�မှုျာ�ရေးပါမှုျာ�လူာရေးသားလူည်း� 
ဝယ်းယ်သူသူည်း က်�န်း�က်မှုး�ပစာစည်း�မှုျာ�က်ု� အရေးပြမှုာက်းအမှုျာ�မှုလူု�အပးသည်�းအချါ 
မှုည်းသု� �ပြဖွံ့စားမှုည်းန်ည်း�။ သု� �မှုဟာ�တး ထို�တးက်�န်းတစားချ�က်ု� 
ရေးန်ရာမှုနှ်းပု� �ရေးပ�နှု�င်းးရန်းအတကွ်း အရေးပြချချ�အရေးဆာက်းအအ��မှုပြပည်�းစာ��သည်�းအချါ 
မှုည်းသု� �ပြဖွံ့စားမှုည်းန်ည်း�။ WISHH သည်း ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးက်ု� ဝယ်းယ်လူူု�သမူှုျာ� 
မှုနှ်းက်န်းတကု်ျသည်�းအရွယ်းအစာာ�တု�င်းး� ရယ်နူှု�င်းးရန်း အတကွ်း မုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�နှှ
င်း�းလူက်းတွရဲေးဆာင်းးရွက်းရေးပ�လူျက်းရှိှုသည်း။ ပဲပုစာပးမှုျာ�က်ု� ပ���မှုျာ� သု� �မှုဟာ�တး 
အတုးမှုျာ�ပြဖွံ့င်း�းပြဖွံ့စားရေးစာ ပမှုာဏာအန်ည်း�င်းယ်းမှုစှာ၍ ထို�ပးပု��ထိုာ�ရေးသာရေး�က်ာင်း�း 
က်ရေးမှုာာေး�ယ်ာ�ရှိှု မုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�က်ဲ�သု� �ရေးသာ စား�ပာွ�ဖွံ့က်းမှုျာ�သည်း ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးက်ု� 
ဝယ်းယ်နူှု�င်းးဖြိုးပး� ၎င်းး�တု� �လူု�အပးချျက်းအတု�င်းး� ရေးပ�ပု� �နှု�င်းးဖြိုးပးပြဖွံ့စားပါသည်း။

ရေး�ရှှည့်းတည့်းတ့��ု�င်းးမြဲမဲျားသည့်�း 
 ရေး��က်�က်းဖွံ့�့ � မြဲဖုွံ့��မုျား

အ�း�ဖွံ့န်းးတး��ာ�ရေးသာ ပဲပုစုပးဆိုု�င်းး�ာရေးခြဖွံ့ရှှင်းး�န်းည့်း�များ�ာ�



လု�ပးင်းန်းး�က်ွများး�က်�င်းးမုျားများ�ာ�မှျားတစုးဆိုင်း�း ဆိုန်းး�သစုးတး��င်းးမုျားများ�ာ�  

လူမှုး�သစားထိုငွ်းးစာတင်းးပြချင်းး�သည်း ဆန်း�သစားရေးသားလူည်း� ရုိုပးရေးထို�ွသည်း။ WISHH သည်း မှုဟာာဗျူျ�ဟာာက်ျသည်�း အစာ�စာပးလူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�က်ု� ၎
င်းး�တု� �ဝန်း�က်ျင်းးရှိှု ဆက်းစာပးလူ�ပးင်းန်း�နှငှ်း�း ချျုတးဆက်းနှု�င်းးမှုည်�းအချငွ်း�းအလူမှုး�မှုျု��က်ု� ဖွံ့န်းတး�ရေးပ�သည်း။ WISHH သည်း အချငွ်း�းအလူမှုး�က်နွ်းရက်းမှုျာ�
ရေးပ�စာမွှုး�နှု�င်းးသည်�းအပြပင်းး လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�က်ု� ရေးအာင်းးပြမှုင်းးသည်းထို ုတည်းရေးထိုာင်းးနှု�င်းးရန်း မှုရှိှုမှုပြဖွံ့စားပည်ာရပးမှုျာ�က်ု� မှုှ ရေးဝရေးပ�သည်း။ WISHH သည်း 
၎င်းး�တု� �အသ���ပြပ�ရေးသာ  ရေး��က်ကွ်းတငွ်းး�က်�န်းပစာစည်း�ရေးရာင်းး�ချျမှုမုှုဟာာဗျူျ�ဟာာမှုျာ�ရှိှု ဟာာက်ကွ်းမှုျာ�က်ု� သပုြမှုင်းးနှု�င်းးရန်း ဝယ်းယ်သူ���စာွဲသမူှုျာ�နှငှ်း�း 
ချျုတးဆက်းအလူ�ပးလူ�ပးဖြိုးပး� ထိုု�ဟာာက်ကွ်းမှုျာ�က်ု�ပြဖွံ့ည်�းဆည်း�ရေးပ�သည်း။

ဥ်စာာ�တရုစာာာန်းရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�၊ င်းါ�ရေးမှု�ွပြမှု� ရေးရ�နှငှ်း�း ရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�နှငှ်း�းပတးသက်း၍ တရုစာာာန်းအစာာအာဟာာရနှငှ်း�း အစာာကြိုက်တုးချွပဲြချင်းး�တု� �မှု ှ
အသာ�ပြပ�ပြပင်းးထို�တးလူ�ပးပြချင်းး�နှငှ်း�း  ရေး��က်ကွ်းတင်းးပြချင်းး�အထို ုနှုကု်းနှုကု်းချွတးချွတးသနု်ာ�လူည်းပြချင်းး� အပါအဝင်းး WISHH ရရှိှသုည်�းအက်ျု��အပြမှုတးမှုျာ�သည်း 
ဘက်းစာ��သ���ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးလူ�ပးင်းန်း�မှု ှရရုှှိပြချင်းး�ပြဖွံ့စားသည်း။ WISHH သည်း ဂျ��စာပါ�မှုျာ� သန် �းစာင်းးပြပ�ပြပင်းးပြချင်းး�နှငှ်း�းထို�တးယ်ပူြချင်းး�၊ အစာာရေးရာစာပးန်ည်း�တးထိုငွ်းးပြချင်းး�၊ 
အစာာအာဟာာရဝန်းရေးဆာင်းးမှုစုာန်စားမှုျာ�နှငှ်း�း အပြချာ�ရေးသာ လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�တငွ်းး န်ည်း�ပည်ာဆု�င်းးရာအရေးထိုာက်းအပ��ရေးပ�စာမွှုး�နှု�င်းးရေးသာ ပည်ာရှိှင်းးက်နွ်းရက်းတစားချ�နှှ
င်း�းအတလူူက်းတွ၍ဲ အပင်းးမှုအှစာာထို�တးလူ�ပးပြချင်းး�က်ု�လူည်း�  
အထို�ူဦး�စာာ� ရေးပ�ရေးဆာင်းးရွက်းသည်း။

 များဟုာဗျူ�ူဟုာရေးခြများာက်းသည့်�း 
အစု�စုပးစုး�ပ�ာ�ရေး��လု�ပးင်းန်းး�များ�ာ�

တစုာ�က်းမှုတးမှုတးလူ�ပးရေးဆာင်းးဖြိုးပး� ယ်���က်ည်းအာ�က်ု��ရရေးသာ မုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�သည်း 
WISHH ၏ ရေးရရှိှည်းအာ�ထို�တးမှုမုှုျာ�အတကွ်း အရေးရ�ပါသည်း။ 
ဂါန်ာတငွ်းး WISHH သည်း ပရုို�တင်းး�အာ�ပြဖွံ့ည်�းမှုန်က်းစာာစာာ�ရေးသာက်း
ဖွွံ့ယ်းထို�တးက်�န်းမှုျာ�နှငှ်း�း ဥ်စာာ�တရုစာာာန်းရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�အစာာမှုျာ�အတကွ်း 
ပဲပုစာပးသန် �းစာင်းးပြပ�ပြပင်းးမှုမုှုျာ� တု��တက်းလူာရေးစာရန်း စား�ပာွ�ဖွံ့က်းတစားဦး�တည်း�ပြဖွံ့င်း�း 
နှစှားရှိညှ်းလူက်းတွလဲူ�ပးရေးဆာင်းးချဲ�သည်း။ WISHH သည်း အစာာ�အစာာထို�တးယ်ပူြချင်းး�
နှငှ်း�းသန် �းစာင်းးပြပ�ပြပင်းးပြချင်းး�တငွ်းး ပည်ာရပးမှုှရေးဝပြချင်းး�နှငှ်း�း န်ည်း�ပည်ာဆု�င်းးရာအရေးထိုာ
က်းအပ��တု� �ရေးပ�ပြချင်းး�ပြဖွံ့င်း�း က်�မှုပဏား၏ တန်းဖုွံ့��က်ု� တု��တက်းရေးစာသည်း။

က်�န်းး�က်းများ�ာ�အရေးခြ�အရေးန်း



အစုာ�အရေးသာက်းရေးဘာ�က်င်းး�စုတုး��ရေး��န်ုငှ်း�း 
အာဟုာ�ဓာာတးက်ု� အဆိုင်း�းခြမှျားင်း�းတင်းးခြ�င်းး�

WISHH ၏ရည်းရွယ်းချျက်းသည်း ရေးပ်ထိုနွ်း�စာစား�ပာွ�ရေးရ�မှုျာ�တငွ်းး တု��ပာွ�လူာရေးသာလူဥူီး�ရေးရအတကွ်း လူ��ရေးလူာက်းသည်�း ပရုို�တင်းး�အစာာက်ု� 
ထို�တးလူ�ပးနှု�င်းးရန်း အချငွ်း�းအလူမှုး�အသစားမှုျာ� ဖွံ့န်းတး�ရန်းပြဖွံ့စားသည်း။ ၎င်းး�က်ု� လူက်းရေးတွ�အရေးက်ာင်းးအထိုည်းရေးပ်လူာရေးစာရန်း အပြမှုင်းးမှုျာ�က်ု� 
မှုှရေးဝရေးပ�သည်�း သမူှုျာ�နှငှ်း�း မုှုတးဖွံ့က်းပြပ�ရေးဆာင်းးရွက်းထိုာ�သည်း။

မှုဟာာဗျူျ�ဟာာက်ျသည်�းမုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�နှငှ်း�းအတ ူWISHH သည်း ရေးရရှိှည်းတည်းတ��ချု�င်းးဖြိုးမဲှုသည်�းလူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�နှငှ်း�း  ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ�က်ု� 
တည်းရေးဆာက်းဖြိုးပး� ပြမှုင်း�းတက်းလူာရေးသာ ပရုို�တင်းး�အစာာလူု�အပးချျက်းက်ု� ပြဖွံ့ည်�းဆည်�းသာွ�နှု�င်းးမှုည်းပြဖွံ့စားသည်း။ ထိုု�စာန်စားမှုျာ�သည်း အာဟာာပြပည်�းဝ၍ 
တန်းဖုွံ့��သင်း�းရေးသာ လူစူာာ�ရေးသာက်းက်�န်းမှုျာ�နှငှ်း�း တရုစာာာန်းအစာာမှုျာ�က်ု� ရေးထိုာက်းပ��ရေးပ�နှု�င်းးစာမွှုး�ရှိှုသည်း။ ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးသည်း 
အရည်းအရေးသ�ွပြပည်�းဝ၍ တန်းဖုွံ့��သင်း�းရေးသာ ပရုို�တင်းး�အစာာပြ�ဖွံ့စားဖြိုးပး�  ရေး��က်ကွ်းမှုျု��စာ��တငွ်းး ရရှိှုနှု�င်းးရေးသာ ယ်���က်ည်းရသည်�း ထို�တးက်�န်းပြဖွံ့စားဖြိုးပး�၊ 
WISHH သည်း အစာာ�အရေးသာက်းရေးဘ�က်င်းး�စုာတးချျရသည်�း အစာာ�အစာာမှုျာ� ပြဖွံ့န် �းပြဖွံ့��နှု�င်းးရန်းနှငှ်း�း ဆန်း�သစားတးထိုငွ်းးမှုမုှုျာ�လူ�ပးရန်း 
မုှုတးဖွံ့က်းမှုျာ�နှငှ်း�း အတလူူ�ပးက်ု�င်းးရေးဆာင်းးရွက်းရေးန်သည်း။

န်ည်း�ပည်ာဆု�င်းးရာအရေးထိုာက်းအပ��၊ လူ�ပးင်းန်း�ဆု�င်းးရာပည်ာရပးမှုျာ�နှငှ်း�း WISHH က်နွ်းရက်းမှုျာ�မှုတှစားဆင်း�း ရေးထိုာက်းပ��ရေးပ�ထိုာ�ရေးသာ 
အချျုတးအဆက်းမှုျာ�နှငှ်း�း ပရူေးပါင်းး�ထိုာ�ဖြိုးပး� ယ်���က်ည်းစုာတးချျရသည်�း ယ်အူက်းစားပဲပုစာပးပရုို�တင်းး� က်ု� ဝယ်းယ်ပူြချင်းး�သည်း WISHH လူ�ပးင်းန်း�လူည်းပတးရေးသာ 
ရေးပ်ထိုနွ်း�စာ  ရေး��က်ကွ်းမှုျာ�တငွ်းး စား�ပာွ�ရေးရ�တု��တက်းရန်းနှငှ်း�း အစာာ�အရေးသာက်းရေးဘ�က်င်းး�လူ��ပြချ��ရေးရ�က်ု� တု��ပြမှှုင်း�းနှု�င်းးရန်း က်ညူ်းရေးထိုာက်းပ��လူျက်းရှိှသုည်း။

က်မ့ျားာ�အစုာ�အရေးသာက်းရေးဘာ�က်င်းး� 
စုတုး���မုျား

ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ� ဖွံ့န်းတး�ပြချင်းး�အတကွ်း WISHH ၏
ချျဥ်း�က်ပးန်ည်း�မှုျာ�သည်း လူနွ်းချဲ�ရေးသာ နှစှား 20 အတငွ်းး� အက်ျု��ပြပ�အ
စာ�စာပးလူ�ပးင်းန်း�ရှိှင်းးမှုျာ�အတကွ်း ရေးအာင်းးပြမှုင်းးမှုမုှုျာ�က်ု� သသုသုာသာ
ရေးဖွံ့ားရေးဆာင်းးနှု�င်းးချဲ�ဖြိုးပး�ပြဖွံ့စားသည်း။ ဗျူဟာု�အရေးမှုရုက်တငွ်းး WISHH သည်း 
ပ�ဂဂလူကု်က်�မှုပဏားမှုျာ�နှငှ်း�း အစုာ��ရစာာသင်းးရေးက်ျာင်းး�ရေးန် �လူယ်းစာာအစား
အစာဥ်းမှုျာ�က်ု� ရေးအာင်းးပြမှုင်းးစာာွချျုတးဆက်းနှု�င်းးချဲ�ဖြိုးပး� အာဟာာရပြပည်�းဝ၍ 
တန်းဖုွံ့��သင်း�းရေးသာ အစာာ�အရေးသာက်းမှုျာ�ရေးထိုာက်းပ��ရေးပ�ချဲ�သည်း။ ၎
င်းး�တွဖဲွံ့က်းလူ�ပးရေးဆာင်းးမှုသုည်း သတူု� �၏အစားအစာဥ်းမှုျာ�တငွ်းး ပဲပုစာပး
က်ု�မှုျု��စာ��အသ���ပြပ�နှု�င်းးပ��က်ု� ပြပသနှု�င်းးချဲ�သည်�းအပြပင်းး  ရေးေသတငွ်းး� စုာတး
ကြိုက်�ုက်းရေးရွ�ချျယ်းထိုာ�ရေးသာအစာာ�အစာာမှုျာ�တငွ်းးလူည်း� ပဲပုစာပးမှု ှ
အာဟာာရပြဖွံ့ည်�းတင်းး�နှု�င်းးပ�� န်ည်း�လူမှုး�မှုျာ�က်ု� ရေးဖွံ့ားပြ�ပနှု�င်းးချဲ�သည်း။ 

တန်းးဖုွံ့��သင်း�း၍ ဝယ်းယ်း�လု�ယ်းက်းရုို� �ရှှင်းး�ရေးသာ



က်ွန်ုး�ပးတု� �လု�ပးင်းန်းး�ရေးဆိုာင်းး��က်းရေးသာ ရေးေသများ�ာ�

�ရုှှန်ုု�င်းးရေးသာ ဝန်းးရေးဆိုာင်းးမုျားများ�ာ�အရေး�က်ာင်းး�န်ုငှ်း�း က်ွန်ုး�ပးတု� �ရေး��က်�က်းစုန်းစုးန်ုငှ်း�း ��ုတးဆိုက်းန်းည့်း�များ�ာ�အရေး�က်ာင်းး� 
ပု�မုျား�သရုှုှလုု�ပါက် WISHH က်ု�ဆိုက်းသ�ယ်းပါ။ ပု�မုျား�သရုှုှ�န်းး wishh.org သု� � ဝင်းးရေး�ာက်း�က်ည့်�းရုိုရေးပ�ပါ။

WISHH သည်း အာဖွံ့ရုက်တု�က်း၊ အာရှိှတု�က်းနှငှ်း�း ဗျူဟာု�အရေးမှုရုက်တု�၌တငွ်းး 
စား�ပာွ�ရေးရ�ဖွွံ့�� ဖြိုးဖုွံ့��တု��တက်းရေးရ�နှငှ်း�း ရေးပ်ထိုနွ်း�လူာရေးစာရေးရ�အတကွ်း 
မှုဟာာဗျူျ�ဟာာက်ျသည်�း အစာ�စာပးစား�ပာွ�ရေးရ�လူ�ပးင်းန်း�မှုျာ�အင်းးအာ�နှငှ်း�း 
တစားမှုထူို�ူသည်�း ရေး��က်ကွ်းစာန်စားမှုျာ�ပြဖွံ့င်း�း ချျဥ်း�က်ပးလူ�ပးရေးဆာင်းးရေးန်ပါသည်း။ 
န်ယ်းချ�စား�ပာွ�ရေးရ�ရေးချါင်းး�ရေးဆာင်းးမှုျာ�၊ အစုာ��ရအဖဲွွံ့�အစာည်း�နှငှ်း�း အစုာ��ရမှုဟာ�တးရေးသာ 
အဖဲွွံ့�အစာည်း�တု� �သာမှုက် ပည်ာရေးရ�အဖွံ့ွဲ�အစာည်း�မှုျာ�အရေးန်ပြဖွံ့င်း�း 
အာဟာာရပြပည်�းဝဖြိုးပး� တန်းဖုွံ့��သင်း�းရေးသာ လူစူာာ�ရေးသာက်းက်�န်းမှုျာ�နှငှ်း�း 
ရေးရလူ�ပးင်းန်း�၊ ဥ်စာာ�တရုစာာာန်းရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�နှငှ်း�း ရေးမှု�ွပြမှု�ရေးရ�အစာာမှုျာ�အတကွ်း 
ရေးရရှိညှ်းရေးထိုာက်းပ��မှုကု်ု� ရရှိှုရန်း က်ွနှး�ပးတု� �နှငှ်း�း ပ�ူရေးပါင်းး�ပါ။


