
"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, 

and prevention of violence among communities members in our programs"      

MRCS _UNOPS/GF RAI2E-Field Assistant for Health Department/ Malaria Programme- 14/3/2019                   (071/072)       

 

 

 

 
Page 1 of 3 

 
                        

 

 

 

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း 
ရာထူးအမည်  : ကွင်းဆင်းလက်ထထာက် 

အထရအတွက်  : (၂) ဦး 

ဌာန  : ကျန်းမာထရးဌာန 

အစီရင်ခံတင်ပြမှ  : ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူးနှင့်လက်ထထာက်စီမံကိနး်အရာရှိ 

တာ၀န်ကျရာထနရာ : ရပ္ေစာက္၊ေမာက္မယ္ 
အကျိုးခံစားခွင့်များ  : လစာ +  ကုိယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှုနှင့် ထရာဂါဘယအာမခံ +  လုြင်န်တွင်း 

   သင်တန်းများ + ခရီးသွားစားရိတ် +  ထရှာငတ်ခငခ်ွင့် +  ကူးစက်ထရာဂါ 

   ကာကွယ်ခွင့ ်+ လုြသ်က်ခငွ့်+ ထဆးလက်မတှခ်ံစားခွင့် +  မီးဖွားခွင့+်                              

အစားထိုးခံစားခငွ့ ်

ထလျှောက်လွှာြိတ်ရက်  : ၂၈.၀၃.၂၀၁9  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

ပမန်မာနိငု်ငံကကက်ထပခနီအသင်းသည်"လူထုအထပခပြုငကှ်ဖျားထရာဂါကာကွယ်ထရးစီမံကိန်း" ကို UNOPS/GF 

(ကမ္ဘာ့ရံြုံထငွ)ထထာက်ြံ့မှုပဖင့် ရှမ်းပြည်နယ်ထတာင်ြိုင်းတငွ်၂၀၁၁ခုနှစ်မှ စတင်ထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက် 

လျက်ရှြိါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရွာထြါင်း ၃၀၀ မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရွာထြါင်း ၁၀၀၀ အထိတိုးချဲ  ့

ထဆာင်ရွက်ခဲ့ရှိြါသည်။  ၂၀၁၈-၂၀၂၀ တငွ် UNOPS/GF RAI2E ရံြုံထငွပဖင့် ရှမ်းပြည်နယ်ထတာင်ြိုင်း၊ 

မမို န့ယ်ထြါင်း (၁၅) မမို န့ယ်ရှိထကျးရွာထြါင်း (၈၀၀) တွင် တိုးချဲ ထ့ဆာင်ရွက်သွားမည်ပဖစ်သည်။ တာရှည်ခံထဆးစိမ် 

ပခင်ထထာင်များအခမဲ့ပဖန်ထ့ေပခင်း၊ ငှက်ဖျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကုသပခင်း၊ ကျန်းမာထရးအသိြညာထောထပြာြွဲများ 

ပြုလုြ်ပခင်းကို အဓိကစီမံကိန်းလုြ်ငန်းများအပဖစ် လုြ်ထဆာင်လျက်ရှြိါသည်။  စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွက် 

ရာတငွ် အမျိုးသားငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးစီမံကိန်း (NMCP) ၊ ပြည်နယ်ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးအဖွဲ  ့ (State 

VBDC Team)၊ ပြည်နယ်ပြည်သူက့ျန်းမာထရးဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း၀င်မမို န့ယ် ကျန်းမာထရးဦးစီးဌာန 

များနှင့် ြူးထြါင်းအထကာင်အထည်ထဖာ်လုြ်ထဆာင်လျက်မြီး ထကျးရွာ၊ မမို န့ယ်၊ ပြည်နယ်နှင့်ဗေိုအဆင့်ဆင့် 

တွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ stakeholder များနှင့်ြူးထြါင်းညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်လျက်ရှသိည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ငှက်ဖျား  

ကာကွယ်ထရး လုြ်ငန်းများထဆာင်ရွက်ရာတငွ် ချမှတ်ထားထသာ အမျိုးသားမောဗျူော စီမံကိန်း ၏ ရည်မှန်း 

ချက်များအား ပြည့်မှီထစရန် အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတငွ် တထထာင့်တထနရာမှ ြါ၀ငထ်ဆာင်ရွက် 

ထနပခင်းလည်းပဖစ်သည်။ 

  

Myanmar Red Cross Society 



"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, 

and prevention of violence among communities members in our programs"      

MRCS _UNOPS/GF RAI2E-Field Assistant for Health Department/ Malaria Programme- 14/3/2019                   (071/072)       

 

 

 

 
Page 2 of 3 

 
                        

  

ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်လုြ်ငန်းတာ၀န်များ 

(၁) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများရှိ  လူထုအထပခပြုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုြသ်ားများ အလုြ်ခွင် 

သင်တန်းထြးပခင်း၊ လုြ်ငနး် ထဆာင်ရွကမ်ှုများ ထိထရာက်မှုရှထိစရန် ကကီးကကြ်ပခင်းများထဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၂) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများတွင်တာရှည်ခံထဆးစိမ်ပခင်ထထာငမ်ျားအခမဲ့ပဖန်ထ့ေပခင်း၊ ငှကဖ်ျားထသွးထဖာက်စစ် 

ထဆးကုသပခင်း၊ ထိထရာက်ထသာကျန်းမာထရးအသိြညာထြးထောထပြာြွဲများ ပြုလုြ်ပခင်းလုြင်န်းများ အား 

စီမထံဆာင်ရွက်ရာ၌ လကထ်ထာက်စီမံချက်အရာရှိ  (Assistant Programme Officer) နှင် ့ ကွင်းဆင်း 

ကကီးကကြ်ထရးမှူး (Field Supervisor) တိုအ့ား ကူညီထထာက်ြံ့ထြးရမည်ပဖစ်မြီး၊ ထကျးရွာအဆင့်စီမံကိန်း 

လုြ်ငန်းများ အထကာငအ်ထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မှုတိုင်းတငွ် ြါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၃) တစ်လလျှေင် တာ၀န်ကျ စီမကံိနး်ထကျးရွာအနည်းဆုံး (၁၅) ရွာသို ့ အရည်အထသွးရှိမြီး ထိထရာက် အကျိုး 

ရှိသည့် ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ပခင်းနှင့်ထစာင့်ကကည့်စစ်ထဆးပခင်း ခရီးစဉ်များသွားထရာက်မြးီ ၊ စီမကံိနး် 

ထကျးရွာများရှိ ကကကထ်ပခနီထစတနာ့လုြ်အားရှင်များ၏ ငှကဖ်ျားထသွးထဖာကစ်စထ်ဆး ကုသမှုများ၊ ထဆးနှင့် 

ထဆးြစ္စည်းများ စီမခံန်ခ့ွဲမှု၊ အပမန်ထသွးထဖာကစ်စထ်ဆးကိရိယာများ (RDT) နှင် ့ ငှကဖ်ျား ထဆးများ 

စီမခံန်ခ့ွဲထိန်းသိမး် ထားရှိမှု၊ လိအုြ်မှုစသည်တိုက့ိ ု ထိထရာက်စွာ ကွင်းဆင်းကကီးကကြ ် တာ၀နယ်ူ 

ထဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၄) စီမကံိနး်ထကျးရွာအသီးသီးရှိ ကကကထ်ပခနီထစတနာ့လုြအ်ားရှင်များသည ် ငှကဖ်ျားထသွးထဖာကစ်စထ်ဆး 

ကုသပခင်းလုြ်ငန်းအား ြုံမနှ်ထဆာင်ရွကထ်စရန်နှင့် ထိသုိုထ့ဆာင်ရွက်ရာတငွ် သတ်မှတ်ထားထသာ 

လျာထားချက်များပြည့်မီထစရန် ၊ ကကကထ်ပခနီထစတနာ့လုြ်အားရှင်များမှ ငှကဖ်ျားြိုးထတွလ့ူနာများအား 

ထဆးကုသရာတွင်လည်း အမျို းသားငှကဖ်ျားတိုကဖ်ျက်ထရးစီမံကနိ်းမှ သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ထားထသာ 

(most updated treatment guideline) ထဆးကုသမှုအညွှန်းများအတုိင်း ထိထရာက်မနှ်ကန်စွာ 

ကုသနိုငရ်န် ကွငး်ဆင်းလက်ထထာကအ်ထနပဖင့် တာ၀န်ယူ ကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်သည်။  

(၅) လူထုအထပခပြုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုြသ်ားများသည် ဌက်ဖျားမေုတ်ထသာအပခားထသာ 

ထရာဂါများရှိသည့် သံသယရှိ လူနာများကိရုှာထဖွပခင်းများ၌ ထသာ်လည်းထကာင်း၊ နီးစြ်ရာကျန်းမာထရး 

ဌာနများသို ့ သံသယရှိလူနာများကို ညွှန်းြိုပ့ခင်းများတွငလ်ည်းထကာင်း ကွငး်ဆင်းလက်ထထာကအ်ထနပဖင့် 

ကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်သည်။ 

(၆) လူထုအထပခပြုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုြသ်ားများသည် စီမကံိနး်လုြ်ငန်းများတငွ် စိတ်ြါ၀င် 

စားစွာ ၊ တက်ကကစွာလုြင်န်းထဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်၎င်းတို၏့ထကျးရွာတငွ် ငှကဖ်ျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆး 

ကုသပခင်းလုြ်ငန်း အြါအ၀င်အပခားစီမံကနိ်း လုြင်န်းများထဆာင်ရွကရ်ာတွင ် ထတွ ့ကကုံ ရထသာ စိနထ်ခါ်မှု 

များ၊ အခက်အခဲများ နှင့် အတားအဆီးများကုိ ထဖာ်ထုတ်ရှာထဖွထပဖ ရှင်းထြးရမည်ပဖစ်သည်။ 
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(၇) လူထုအထပခပြုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုြသ်ားများထံမ ှ ဌက်ဖျားလချုြ်အစီရင်ခစံာများကုိ 

လစဉ်ြုံမှနရ်ရှိရန် တာ၀န်ယူထဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်မြီး ၄င်းတိုအ့ားလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှုများနှင် ့ ြတသ်က် 

ထသာ အကကံပြုချက်များနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ကုိလိုအြ်သလိုထဆာင်ရွက်ထြးရမည် ပဖစ်သည်။ 

(၈) မိမိတာ၀န်ယူထားထသာ စီမံကိန်း၀င်ထကျးရွာများရှိ လူထုအထပခပြုဘက်စံုထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား) 

လုြသ်ားများ ရယထူား ထသာငှကဖ်ျားလချုြ်အစီရင်ခစံာများအား မှန်ကန်ပြည့်စုံမှုရှထိစရန ် ထသချာစွာ 

စီစစ်မြီး ထနာက်အဆိုြါထကျးရွာများ၏ ငှကဖ်ျားထဆးကုသမှုအစီရင်ခံစာ အချုြအ်ားသုံးသြ်ချက်များ နှင့် 

တကွ ကွင်းဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူးထံသို ့တင်ပြရမည်။ 

(၉) မိမိတုိတ့ာ၀န်ကျရာမမို န့ယ်တွငး်တွင် အခါအားထလျာ်စွာထဆာင်ရွက်မည့် နယ်လည့်ဌက်ဖျားထရာဂါ ရှာထဖွ 

ကုသပခင်းလုြ်ငန်း (township mobile team activity) တွင်လည်း အဖွဲ ၀့င်(team member) အပဖစ် 

မပဖစ်မထန တက်ကကစွာြါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၀) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများသို ့ ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ပခင်း သွားထရာကစ်ဉ်အတွင်း လူထုအထပခပြု 

ဘက်စု ံထစတနာ ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုြသ်ားများ လစလ်ြ်လျှေင်ထသာလ်ည်းထကာငး်၊ ထသွးထဖာက် စစထ်ဆး 

ပခင်း လျာထားချက်မပြည့်မီလျှေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အဆိုြါထကျးရွာအတွင်း ဌက်ဖျားသံသယ လူနာများ 

ကုိ ရှာထဖွထသွးထဖာကစ်စထ်ဆးကုသပခင်းအား ကွငး်ဆင်းလက်ထထာက် မှ အလျှေဉ်းသင့်သလိုတာ၀န်ယူ 

ထဆာင်ရွက် ရမည်ပဖစ်မြးီ ငှက်ဖျားလချုြမ်ျားကိ ုကွင်းဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူးထံသို ့ထြးြိုရ့မည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၁) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများတွင် အပမန်ငှက်ဖျားထသွးစစ်ကိရိယာ(RDT)များနှင် ့ငှက်ဖျားထဆးများ သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးမှုအထပခအထန၊ ထဆးနှင့်ထဆးြစ္စည်းများပြတလ်ြ်မှုအထပခအထနအားစဉ်ဆက်မပြတ် ထစာင့်ကကည့် 

စစထ်ဆးထနရမည်ပဖစ်မြီး ထဆးနငှ့်ထဆးြစ္စည်းများ သကတ်မး်ကုန်ဆုံးပခင်း၊ ပြတလ်ြ်ပခငး်များ တတ်နိုင် 

သမျှေ မပဖစ်ထစရန်လုိအြ်ထသာ စီမခံန်ခ့ွဲမှုများကို မပဖစ်မထန ထဆာင်ရွကထ်ားရမည်ပဖစ်သည် 

(၁၂) ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ပခင်းသွားထရာက်ခဲထ့သာခရီးစဉ်တိငု်းအတွက်ကွင်းဆင်းကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက် 

ချက်အစီရင်ခံစာများ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) များကိ ု

ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူး နှင့် လက်ထထာက ်စီမံချက်အရာရှိထံသုိ ့လစဉ်ြုံမနှ်တင်ပြရမည်။ 

(၁၃) စီမကံိနး်နှင့်ြတသ်ကထ်သာသတင်းအချက်အလက်များ၊အကျိုးခံစားသူပြည်သလူူထုထမံှ ပြန်လည်တံု ့ပြန်မှု 

များ ကိ ုစုထဆာင်း၍ သုးံသြ်ထားထသာအစီရင်ခစံာအား ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူးထံ (၂) ြတတ်စ်ကကိမ ်

အစီရင်ခံစာတင်ပြရမည်ပဖစ်မြးီ လစဉ်လြု်ငန်းထဆာင်ရွက်ချက်အစီရင်ခစံာများကို ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ် 

ထရးမှူ းနှင် ့ လကထ်ထာက်စီမံချက်အရာရှိ (Assistant Programme Officer) ထံသုိ ့ လစဉ် ၊ ြုံမနှ် 

သတ်မှတ်ထားထသာ အချနိ်အတိုင်းထြးြိုရ့မည်။ 



"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, 

and prevention of violence among communities members in our programs"      
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(၁၄) စီမကံိနး်လုြ်ငန်းများကို အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတငွ် ထေသအာဏာြိုင် အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများရှိ တာ၀န်ရှိသူများ၊ ရြ်ရွာထခါင်းထဆာင်များ ၊ အပခားညှိနှိုင်းထဆာင်ရွကရ်န်အဓိက 

ကျသူများနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ြူးထြါင်းထဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၁၅) ထဆးနငှ့်ထဆးြစ္စည်းများနငှ့် စီမကံိနး်ြိုင်ြစ္စည်းများအား စီမံခန်ခ့ွဲရာတွင်လည်းထကာငး်၊ စီမကံိနး်လုြ်ငန်း 

နှင် ့ ြတသ်က်ထသာမတှ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများနှင် ့ စာရွက်စာတမ်းများ အားလံုးကိထုိနး်သိမ်းရာတွင် 

လည်းထကာငး် မမို န့ယ်ကွင်းဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူအားကူညီထထာက်ြံထ့ြးရမည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၆) မမို န့ယ်စီမံကိန်းရုံး၏ ထနစ့ဉ်ရုးံလုြ်ငန်းများထဆာင်ရွကရ်ာတွင် ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူးအား ကူညီ 

ထဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်မြီး စီမကံိနး်မန်ထနဂျာမှ (စီမထံရးရာ၊ ထထာက်ြံ့ြိုထ့ဆာင်ထရး၊ ထငွစာရငး် စသည်ပဖင့်) 

သီးသန်သ့တ်မှတ် တာ၀န်ထြးထသာ ရုံးလုြင်န်းအားလည်းတာ၀န်ယူ ထဆာင်ရွကရ်မည်ပဖစ်သည်။ 

(၁၇) လစဉ်လုြ်ငန်းထဆာင်ရွကထ်ားထသာ အသုံးစရိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်ထသာအထထာက်အထား၊ ထပြစာ၊ 

ထဘာကခ်ျာ၊ စာရွကစ်ာတမး်အားလုံးအြါအ၀င်လြု်ငန်းကကိုတင်ထငွနှင်လ့ုြ်ငန်း အသုံးစရိတ် ထငွစာရငး် 

ရှင်းတမ်းအား ကွငး်ဆင်းကကီးကကြ်ထရးမှူး နှင့် ဘဏ္ဍာထရးလက်ထထာက် (Finance Assistant) 

ထံသုိသ့တမ်ှတထ်ားထသာ အချိန်အတုိင်း ပြည့်စုံစွာ အချိန်မှီထြးြိုရ့မည်။ 

(၁၈) ကကီးကကြ်သူအဆင့်ဆင့်မှအခါအားထလျာ်စွာထြးအြ်ထသာစီမကံိန်းနှင်ြ့တသ်က်သည့်လုြ်ငန်းတာ၀န်များကို 

လည်းထဆာင်ရွကရ်မည်ပဖစ်သည်။  

လိုအြ်ထသာအရည်အချင်းများ 

 ပမန်မာနိငု်ငံသားပဖစ်ရမည်။ 

 အသက(်၁၈)နှစ် မှ(၆၅)နှစ်အတငွ်းဖြစ်ရမည်။ 

 အနည်းဆုံးအထပခခံြညာအထက်တန်းအထိတက်ထရာက်ဖူးသူပဖစ်ရမည်။ 

 ပြည်တွငး်/နိုင်ငံတကာ အစိုးရမေုတ်ထသာအဖွဲ အ့စည်းများ (သိုမ့ေုတ်) ပမန်မာနိုင်ငကံကကထ်ပခနီ 

အသင်းတိုတ့ွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စြ်ထသာ လုြ်ငန်းအထတွအ့ကကုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ ်ရှိရမည်။ 

 အခက်အခဲ/ ဖိအားများထသာ အလုြ်များကို အမှီအခိုကငး်စွာ ထဆာင်ရွက်နိငု်ရမည်။ 

 အဖွဲ အ့စည်းနှင်ထ့သာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းထသာလ်ည်းထကာင်း ဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်မှု အရည် 

အချင်းနှင့် စီမကံိနး်အဖွဲ အ့တွငး်တငွ်လည်း လုြထ်ဖာ်ကိုငဘ်က်များနှင် ့ ညှိနှိုင်းြူးထြါင်းလုြ်ကိုင် 

နိုငရ်မည်။ 

 (ရှမ်း၊ ြအိုေ့် စသည်ပဖင့်) ထေသခံဘာသာစကားထကာင်းစွာတတ်ကျွမ်းသူ ဦးစားထြးမည်။ 

 သကဆ်ိုင်ရာအလုြ်ထလျှောက်ထားထသာမမို န့ယ်၏ ထေသခံ၀န်ထမ်းများ ဦးစားထြးမည်။ 

 သွားလာရန်ခက်ခဲထသာထေသများ/ထေးလံထခါင်ဖျားထေသများသို ့ ခရီးသွားလာနိငု်မြီး/သွားလိုမြီး လိအုြ် 

ြါက ရုံးချိန် ပြင်ြတငွ်လည်း လုြ်ကုိင်နိုင်သူ/လုြ်ကိုင်လုိသူ ပဖစ်ရမည်။ 
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 ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာထမာင်းနှင်နိုင်မြးီ ယာဉ်ထမာင်းလိငု်စငရ်ှိရမည်။  

 အဂဂလိြ်ဘာသာ အထပခခံ ဗေုသုတ ရှိလျှေင်ြိုထကာင်းသည်။     

 ကကကထ်ပခနီထစတနာလုြ်အားရှင်များလည်းထလျှောက်ထားနိုင်သည်။ 

 

စိတ်ြါ၀င်စားသူများသည် ကိုယ်ထရးရာဇ၀ငန်ှင့်အတ ူလိုအြ်ထသာအထထာကအ်ထား မိတ္တ ူ/PDF Version ပဖင့်-  

            

           ထနပြည်ထတာ်ရုံးချုြ်            စီမံကိန်းရုံး     

   ပမန်မာနိငု်ငံကကက်ထပခနီအသင်း           ပမန်မာနိုင်ငံကကကထ်ပခနီအသင်း 

  ရာဇသဂဂေလမ်းမကကီး၊ ေက္ခဏိသီရိမမို ၊့         အမှတ်၊(ရ/၈၀) ရတနာသရီိရြ်ကကွ်၊မေူရာလမ်း၊ 

  ထနပြည်ထတာ်             (အထနာက်မမို ြ့တ်လမ်း) ထတာင်ကကီးမမို ။့ 

          Email: mrcshr.tgi@gmail.com 

          အထသးစိတအ်ချက်အလက် များအား www.redcross.org.mm တငွ် ၀င်ထရာက်ကကည့်ရှုနိငု်ြါသည်။ 

လူထတွစ့စ်ထမးပခင်း ထရွးချယ်ခံရသူကိုသာ အထကကာင်းကကားမည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

http://www.redcross.org/

