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မူေဝင်လငွအလပခအလနသို ့ ပပန်ေည်လောက်ေှိလစလေးအစီအစဉ်
သီေဝါ
Income Restoration Program in Thilawa
လအာက်တိုဘာေအတွကအ
် ားနည်းလသာအိမ်လထာင်စုများ

Vulnerable People Program (VPP)
for October was provided on
th
25 October 2019

အားလထာက်ပံ့ပခင်းအစီအစဉ်
(၂၀၁၉ခုနှစ်၊လအာက်တိုဘာေ၊၂၅ေက်)

The monthly provision of VPP was made at Zone B
th
relocation site on 25 October 2019. According to
the result of quarterly monitoring in September
2019, one PAP who is entitled with VPP criteria
was added to program starting from this month,
October. Basic foodstuffs were provided for those
total 54 family members from 23 vulnerable
households.

ဇုန်(ဘီ)စီမံကန
ိ ်းလ ကာင့်ထိခိုက်သူများအားဒုတိယအကကိမ်အ
လပခခံနှင့်အဆင့်ပမင့်စက်ချုပ်သင်တန်း လထာက်ပံ့လပးပခင်း
(

ခုနှစ် နိုဝင်ဘာေ

nd

2

ေက်)

tailoring training (basic and advanced)
was provided for Zone B PAPs on
th
14 November 2019

စက်ချုပ်ပညာအား လေ့ောသင်ယူပပီး အထည်ချုပ်စက်ရုံ များတွင်
ဝင်လောက်ေုပ်ကိုင်ေိုလသာ (သို ့မဟုတ်) တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အိမ်တွင်း
စီးပွားလေးေုပ်ငန်းများ

ေုပ်ကိုင်ကာ

မိသားစုဝင်လငွေေှိေန်

ကကိုးစားေိုလသာသီေဝါအထူးစီးပွားလေးဇုန်(ဘီ) စီမံကိန်းလ ကာင့်
ထိခိုက်သူများကို မူေဝင်လငွပပန်ေည်ေေှိလစလေး အစီအစဉ်တစ်ေပ်
အလနပြင့် အလပခခံ နှင့် အဆင့်ပမင့်စက်ချုပ်သင်တန်းအား
ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာေ(

လညာင်ဝိုင်းလကျးေွာ

)

ေက်လန ့တွင်

အုပ်စု

လကျာက်တန်းပမို ့နယ်

ပမိုင်သာယာ

မူကကိုလကျာင်း

ြွငေ
့် ှစ်သင် ကားလပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စက်ချုပ်သင်တန်းတွင်
သင်တန်းသူစုစုလပါင်း

( )

ဦး

တက်လောက်ေျက်ေှိပပီး

ေူမှုဝန်ထမ်း

ကယ်ဆယ်လေးနှင့်

ဝန်ကကီးဌာန

အိမ်တွင်းမှု သက်လမွး

အပငိမ်းစားဆောမမှ
သွားမည်ပြစ်သည်။

( )

ပပန်ေည်လနောချထားလေး

ေ ကာ

သင်တန်းလကျာင်းမှ
သင် ကားပပသလပး

nd

2
basic and advanced tailoring training was
provided as a part of IRP activities, for those Zone
B PAPs who want to learn sewing and to generate
their family income by working at garment factory
or starting a small sewing business at home. The
th
training period is 2 months, started on 14 Nov
2019 at Myaing Thar Yar kindergarten, Nyaung
Wine Village Tract, instructed by a retired
professional trainer from Domestic Vocational
Training School under the Ministry of Social
Welfare Relief and Resettlement. Total 5
participants are attending the training.
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နိုဝင်ဘာေအတွကအ
် ားနည်းလသာအိမ်လထာင်စုများအား
လထာက်ပံ့ပခင်းအစီအစဉ်
(

ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာေ၊ ၇ ေက်)

Vulnerable People Program (VPP)
for November was provided on
th
27 November 2019

သီေဝါအထူးစီးပွားလေးဇုန် (ဘီ) စီမံကိန်းလ ကာင့် ထိခိုက်ခံေလသာ
အိမ်လထာင်စုများထဲမှအားနည်းလသာအိမ်လထာင်စုများအားလထာက်
ပံ့ ပခင်းအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိသည့် အကျုံးဝင်
အိမ်လထာင်စု (

) စု ေှိ မိသားစုဝင် (

) ဦး တို ့ကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊

နိုဝင်ဘာေ၊ ( ၇) ေက်လန ့တွင်အလပခခံစားလသာက်ကုန်များပြစ်လသာ
ဆန်နှင့်ဆီကို လထာက်ပံ့လပးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လထာက်ပံ့ပခင်းကို
၂၀၁၈ခုနှစ်မတ်ေမှစတင်ကာ ေစဉ်လထာက်ပံ့လပးောခဲ့ပခင်းပြစ်ပပီး
အားနည်းလသာ

အိမ်လထာင်စုများ၏

လပပာင်းေဲမှုများနှင့်

ေူမှုစီးပွားလေးအလပခအလန

ထိလောက်မှုေှိလသာ

လထာက်ပံ့မှုပြစ်လစေန်

အကျုံးဝင်အိမ်လထာင်စုများအား ( )ေေျှင်တစ်ကကိမ်ပုံမှန်စစ်တမ်း

th

The basic food stuffs were provided on 27
November 2019 for 54 family members from 23
households who are entitled with VPP criteria
among Zone B PAPs. VPP has been providing by
monthly since March, 2018 and quarterly
monitoring is followed in order to monitor the
changes of household characteristic and socioeconomic condition of vulnerable PAHs and to
provide
the
recommendations
in
the
implementation of VPP to improve effectiveness.

များကိုေည်း လကာက်ယူေျက်ေှိပါသည်။

အားနည်းလသာအိမ်လထာင်စုများအားလထာက်ပံ့ပခင်းအစီအစဉ်
နှင့်သုံးေတစ်ကကိမ်စစ်တမ်းလကာက်ယူမှုပပုေုပ်ပခင်း
(၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ၊ ၂၀ေက် နှင့်

ေက်)

Monthly Vulnerable People Program (VPP)
provision and Quarterly Monitoring were
th
rd
conducted on 20 and 23 December 2019

( )ေတစ်ကကိမ်ပုံမှန်ပပုေုပ်လနကျပြစ်လသာ အားနည်းလသာ မိသားစု
များအား လထာက်ပံ့ပခင်းအစီအစဉ်အတွက် စစ်တမ်းလကာက်ယူပခင်း
နှင့်

ဉ်အလပခခံစားလသာက်ကုန်(ဆန်နှင့်ဆီ) လထာက်ပံ့ပခင်းအစီ

အစဉ်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ၊ ၂၀ေက် နှင့်၂၃ေက်လန ့တို ့တွင်
ဇုန်(ဘီ)
စစ်တမ်း

ပပန်ေည်လနောချထားလေးလနော၌
လကာက်ချက်များအေ

လထာက်ပံ့ပခင်းအစီအစဉ်

ပပုေုပ်ခဲ့ပါသည်။

အားနည်းလသာမိသားစုများအား

စည်းမျဉ်းများနှင့်

ကိုက်ညီသည့်

အသက်(၆ )နှစ် ပပည့်ပပီးပြစ်လသာ အိမ်လထာင်စုတစ်စုကို ထပ်တိုး၍
စုစုလပါင်း အိမ်လထာင်စု(

)စု မှ မိသားစုဝင် ( ၆)ဦး တို ့အား

ယခုေမှစတင်၍ လထာက်ပံ့လပးသွား မည်ပြစ်ပါ သည်။

Monthly Vulnerable People Program was provided
th
on 20 December 2019 and quarterly monitoring
rd
was followed to vulnerable families on 23
December 2019. According to the monitoring
result, one household which is entitled with VPP
criteria was added to program starting from
December 2019. Basic foodstuffs (rice and oil) are
provided for those total 56 family members from 24
vulnerable households.
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