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10
th

 Thilawa Community Coordination (TCC) 

meeting was held at Myanmar-Japan Thilawa 

Development Office (MJTD) on 10
th

 January 2020. 

Total 30 participants; officers from MJTD, village 

administrators, representatives from project 

affected persons (PAPs) and project affected 

communities (PACs), Thilawa SEZ Management 

Committee (TSMC) and JICA Expert Team 

attended the meeting. The objectives of the 

meeting are to review the development activities for 

PACs that have been done and planning by MJTD, 

to know the requests and complaints from SEZ 

surrounding communities. Firstly, MJTD gave an 

opening remark and shared the updated SEZ 

information which includes the implementation of 

Zone B, operations of factories and employments 

inside the SEZ. Continuously, Community Relation 

Officer reviewed the summary of CSR activities 

with the participants. After that, the following 

issues; developing the village access roads, 

upgrading the school buildings, safety around the 

SEZ, wastes dumping near the villages and 

promoting the local (PAPs and PACs) employment 

number inside the SEZ were raised and discussed. 
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(  )ကြိမ်မ မာြ်သီလဝါအထူးစီးပွားမေးဇုန်မှတာဝန်ေှိသူ 

များနှင့် မေသခံြိုယ်စားလှယ်များမတွဆ့ုံမှု (TCC) 

အစည်းအမဝးအားြျင်းပ ခင်း 

(     ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ    ေြ)် 

11
th

 Thilawa Community Coordination 

(TCC) Meeting was held on 

10
th

 January 2020 

 

မူလဝင်မငွအမ ခအမနသုိ ့ ပန်လည်မောြ်ေိှမစမေးအစီအစဉ် 

သီလဝါ 
Income Restoration Program in Thilawa 

mailto:irp_information@irpthilawa.com


January 2020                                                                                                                            Newsletter No.34 
 

 
Thilawa Resettlement IRP Technical Assistance Team, Address: Dagon – Thilawa Road,Thilawa SEZ, Thanlyin Township, 
Email: irp_information@irpthilawa.com , Phone Number: +959779623649 

 

မူလဝင်မငွ ပန်လည်ေေိှမေး အစီအစဉ်တစ်ေပ်အမန ြင့်ဇုန်(ဘီ)စီမံ 

ြိန်းမ ြာင့် ထိခိုြ်သူများအား ၂၀၁၉ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၁၄ေြ်မန ့

တငွ်စတင်ြွင့်လှစ်သင် ြားမပးခ့ဲမသာအမ ခခံနှင့်အဆင့် မင့်စြ်ချု

ပ်သင်တန်းပပီးဆံုး ခင်းအခမ်းအနားြုိ      ခုနှစ ် ဇန်နဝါေီလ 

၁၅ေြ်မနတ့ငွ် ပမိုင်သာယာမူကြိုမြျာင်းတွင် ြျင်းပခ့ဲပါသည်။ 

ပထမဦးစွာ သီလဝါအထူးစီးပွားမေးဇုန် စီမံခန ့်ခွဲမှုမြာ်မတီမှ 

အြွင့်အမှာစြား မ ပာ ြားခ့ဲပပီး သင်တန်းတြ်မောြ်ခဲ့ ြမသာ 

သင်တန်းသူများြုိသင်တန်းဆင်းလြ်မှတမ်ျားအားအသီးသီးမပး

အပ်ခ့ဲပါသည်။ထုိမ့နာြ် သင်တန်းတြ်မောြ်ပပီးမသာ စီမံြိန်း 

မ ြာင့်ထိခိုြ်သူများြုိစြ်ချုပ်ပညာ ြင့်အသြ်မမွးဝမ်းမြျာင်း 

 ပုြာဝင်မငွေှာမြွမစလုိမသာ ေည်ေွယ်ချြ် ြင့်မမာ်တာအပ်ချုပ် 

စြ်များအားအခမ့ဲငှားေမ်းမပးခ့ဲပါသည်။ထုိအ့ ပင်သင်တန်းဆောမ

နှင့်သင်တန်းသူများအား သီလဝါအထူးစီးပွားမေးဇုန် အတင်ွးေိှ 

CUTE Myanmar ြုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်မသာအရုပ်များြုိလည်း 

မမတ္တ ာလြ်မဆာင်မပးခဲ့ ြပါသည်။ 

 

2
nd

 Basic and advance tailoring training started on 
14

th
 November 2019, provided as a part of income 

restoration program for Zone B PAPs is 
successfully finished on 15

th
 January 2020 at 

Myaing Tharyar Kindergarten, Nyaung Wine Village 
Tract, Kyauktan. First of all, TSMC gave the 
opening speech and awarded the certificates for 
those trainees who are outstanding during the 
training period of basic and advance. Then, the 
motor sewing machines were rented to project 
affected people which intended to start the small 
scale business at the home for their income 
earnings. Moreover, the soft dolls made by CUTE 
Myanmar Co.,ltd from Thilawa SEZ were given as 
the presents to trainer and trainees. 

အားနည်းမသာမိသားစုများအားမထာြ်ပံ့ ခင်းအစီအစဉ်ြုိဇုန်(ဘ)ီ 

 ပန်လည်မနောချထားမေးမနော၌၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဇန်နဝါေီလ( ၉)ေြ် 

မနတ့ငွ် ပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆုိပါမထာြ်ပံ့ ခင်း၏ေည်ေွယ်ချြ်မှာစီ

မံြိန်းမ ြာင့်ထိခိုြ်သူများထဲမှ အားနည်းမသာ မိသားစုများဟု 

သတ်မှတ ် ထားမသာ အြျုံ းဝင် အိမ်မထာင်စု ၂၃စုမှ မိသားစုဝင် 

၅၄ဦးတုိအ့ားနိုင်ငံတြာစံနှုန်းများနှင့်အညီမူလဝင်မငွ ပန်လည်ေေိှ 

မေးအစီအစဉ်တစ်ေပ်အမန ြင့်လစဉ်အမ ခခံစားမသာြ်ြုန်များ ြ

စ်မသာ(ဆန်နှင့်ဆီ)ြုိြူညီမထာြ်ပ့ံမပးေန် ြစ်ပါသည်။ထုိသိုမ့ထာ

ြ်ပံ့မပး ခင်း ြင့်အားနည်းမသာ မိသားစုများ၏ မနစ့ဉ် အမ ခခံစား 

မသာြ်ြုန်ဝယ်ယူ ခင်းအတွြ်ြုန်ြျမှုများအားတစ်ြြ်တစ် 

လမ်းမှမန၍ ပံ့ပိုးမပးနုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 

As a part of income restoration program activities, 

Vulnerable People Program was provided on 29
th
 

January 2020 at Zone B relocation site. The 

purpose of the provision is to provide monthly basic 

foodstuffs (rice and oil) for 54 family members from 

23 households who were eligible as vulnerable 

households in accordance with the VPP criteria in 

March 2018. Such kind of monthly provision can be 

helpful to reduce the expenses for daily basic 

foodstuffs of households. 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ေုတိယအကြိမ်မ မာြ် အမ ခခံနှင့်အဆင့် မင့် 

စြ်ချုပ်သင်တန်း မအာင် မင်စွာြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ ခင်း 

(     ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ    ၅ ေြ)် 

 

Closing and award ceremony of 2
nd

 basic 

and advance tailoring training on 

15
th

 January 2020 

 

ဇုန်(ဘ)ီ ပန်လည်မနောချထားမေးမနောတွင်အားနည်းမသာ 

မိသားစုများအားမထာြ်ပံ့ ခင်း 

 (၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ၊  ၉ ေြ)် 

 

Vulnerable People Program was provided at 

Zone B relocation site on 29
th

 January 2020 
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၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဇန်နဝါေီလ၊၃၁ေြ်မနတ့ငွ်သီလဝါအထူးစီးပွားမေးဇုန်စီ

မံခန ့်ခွဲမှုမြာ်မတီမှဂျိုြ်ြာြျွမ်းြျင်ပညာေှင်များအြဲွ ၏့နည်းပ

ညာြူညီမှု ြင့်ဇုန်ဘီအပုိင်း(၃)စီမံြိန်းမ ြာင့်ထိခိုြ်ခံေမသာအိမ်

မထာင်စုများထဲမှအားနည်းမသာအိမ်မထာင်စုများဟုသြ် မှတ်ထား 

သည့်သြ်ကြီးေွယ်အုိများ၊ မသန်စွမ်းများ ဦးမဆာင်/မနထုိင်သည့် 

အိမ်မထာင်စုများနှင့်အမျိုးသမီးများဦးမဆာင်မသာအိမ်မထာင်စု၁၂စု

တိုအ့ားအမ ခခံစားမသာြ်ြုန်များ ြစ်မသာဆန်နှင့်ဆီြိုမြျာြ်

တန်းပမို န့ယ် မအး မသီတာေပ်ြွြ်၌မထာြ်ပ့ံမပးခ့ဲပါသည်။ 

 

With the technical assistance of JICA Expert Team 

(JET), TSMC has been provided rice and cooking 

oils to 12 vulnerable households of Thilawa SEZ 

Zone B phase 3 project affected households by 

targeting the elderly, woman-headed and people 

with disabilities at Aye Mya Thida ward, Kyauktan 

township on 31
st
 January 2020. 

  

 

 

ဇုန်(ဘ)ီအပိုင်း(၃)မှအားနည်းမသာအိမ်မထာင်စုများအား 

စတင်မထာြ်ပံ့ ခင်းအစီအစဉ် 

(၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ၊ ၃၁ေြ)် 

Vulnerable People Program was started to 

provide for Zone B Phase 3 PAHs on  

31
st

 January 2020 
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