Myanmar Red Cross Society
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
ရာထူးအမည်

:

ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်

အထရအတွက်

:

(၂) ဦး

ဌာန

:

ကျန်းမာထရးဌာန

အစီရင္ခံတင္ျပမႈ

:

ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးနှင့်လက်ထထာက်စီမံကိန်းအရာရှိ

တာ၀န်ကျရာထနရာ

:

မိုင္းကိုင္

အကျိုးခံစားခွငမ
့် ျား

:

လစာ + ကိယ
ု ်ခန္ဓာထိခိုက်မှုနင
ှ ့် ထရာဂါဘယအာမခံ + လုပ်ငန်တွင်း
သင်တန်းများ + ခရီးသွားစားရိတ် + ထရှာင်တခင်ခွင့်+ ကူးစက်ထရာဂါ
ကာကွယ်ခင
ွ ့် + လုပ်သက်ခွင့်+ ထဆးလက်မှတ်ခံစားခွင့်+ မီးဖွားခွင့်+
အစားထိုးခံစားခွင့်

ထလျှောက်လွှာပိတ်ရက်

: ၁၃.၀၅.၂၀၁၉ (၁၆:၃၀) နာရီ

မမန်မာနိုငင
် ံကကက်ထမခနီအသင်းသည်"လူထုအထမခမပုငှက်ဖျားထရာဂါကာကွယ်ထရးစီမက
ံ ိန်း"
(ကမ္ဘာ့ရံပုံထငွ)ထထာက်ပ့မ
ံ ှုမဖင့်

ရှမ်းမပည်နယ်ထတာင်ပိုင်းတွင်၂၀၁၁ခုနှစ်မှ

ကို

UNOPS/GF

စတင်ထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်

လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရွာထပါင်း ၃၀၀ မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစတ
် ွင် ရွာထပါင်း ၁၀၀၀ အထိတိုးချဲ ့
ထဆာင်ရွကခ
် ဲ့ရှိပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၂၀ တွင် UNOPS/GF RAI2E ရံပုံထငွမဖင့် ရှမ်းမပည်နယ်ထတာင်ပင
ို ်း၊

မမို ့နယ်ထပါင်း (၁၅) မမို ့နယ်ရှိထကျးရွာထပါင်း (၈၀၀) တွင် တိုးချဲ ့ထဆာင်ရွက်သာွ းမည်မဖစ်သည်။ တာရှည်ခံထဆးစိမ်
မခင်ထထာင်များအခမဲ့မဖန် ့ထေမခင်း၊ ငှက်ဖျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကုသမခင်း၊ ကျန်းမာထရးအသိပညာထောထမပာပွဲများ
မပုလုပ်မခင်းကို အဓိကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအမဖစ် လုပ်ထဆာင်လျက်ရပ
ှိ ါသည်။ စီမက
ံ ိန်းလုပ်ငန်းများထဆာင်ရွက်
ရာတွင် အမျိုးသားငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးစီမံကိန်း (NMCP) ၊ မပည်နယ်ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးအဖွဲ ့ (State
VBDC Team)၊ မပည်နယ်မပည်သူကျန်
့
းမာထရးဦးစီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာစီမက
ံ ိန်း၀င်မမို ့နယ် ကျန်းမာထရးဦးစီးဌာန
များနှင့် ပူးထပါင်းအထကာင်အထည်ထဖာ်လုပ်ထဆာင်လျက်မပီး ထကျးရွာ၊ မမို ့နယ်၊ မပည်နယ်နှင့်ဗေိုအဆင့်ဆင့်
တွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ stakeholder များနှင့်ပူးထပါင်းညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ ငှက်ဖျား
ကာကွယ်ထရး လုပ်ငန်းများထဆာင်ရွကရ
် ာတွင် ချမှတ်ထားထသာ အမျိုးသားမောဗျူော စီမက
ံ ိန်း ၏ ရည်မှန်း
ချက်များအား မပည့်မှီထစရန် အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် တထထာင့်တထနရာမှ ပါ၀င်ထဆာင်ရွက်
ထနမခင်းလည်းမဖစ်သည်
"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- 7/5/2019
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ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်လုပ်ငန်းတာ၀န်များ
(၁)

စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများရှိ

လူထုအထမခမပုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများ အလုပ်ခင
ွ ်

သင်တန်းထပးမခင်း၊ လုပ်ငန်း ထဆာင်ရွက်မှုများ ထိထရာက်မရ
ှု ှိထစရန် ကကီးကကပ်မခင်းများထဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၂)

စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများတွင်တာရှည်ခံထဆးစိမမ် ခင်ထထာင်များအခမဲ့မဖန် ့ထေမခင်း၊

ငှကဖ
် ျားထသွးထဖာက်စစ်

ထဆးကုသမခင်း၊ ထိထရာက်ထသာကျန်းမာထရးအသိပညာထပးထောထမပာပွဲများ မပုလုပ်မခင်းလုပ်ငန်းများ အား
စီမထ
ံ ဆာင်ရွကရ
် ာ၌ လက်ထထာက်စီမံချက်အရာရှိ

(Assistant Programme Officer) နှင့် ကွင်းဆင်း

ကကီးကကပ်ထရးမှူး (Field Supervisor) တို ့အား ကူညီထထာက်ပံ့ထပးရမည်မဖစ်မပီး၊ ထကျးရွာအဆင့်စီမံကိန်း
လုပ်ငန်းများ အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် ပါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။
(၃)

တစ်လလျှေင် တာ၀န်ကျ စီမက
ံ ိနး် ထကျးရွာအနည်းဆုံး (၁၅) ရွာသို ့ အရည်အထသွးရှိမပီး ထိထရာက် အကျိုး
ရှိသည့်

ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်မခင်းနှငထ
့် စာင့်ကကည့်စစ်ထဆးမခင်း

ခရီးစဉ်များသွားထရာက်မပီး

၊

စီမက
ံ ိနး်

ထကျးရွာများရှိ ကကက်ထမခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ
် ျား၏ ငှကဖ
် ျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆး ကုသမှုများ၊ ထဆးနှင့်
ထဆးပစ္စည်းများ စီမခ
ံ န် ့ခွဲမှု၊ အမမန်ထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကိရိယာများ (RDT) နှင့် ငှကဖ
် ျား ထဆးများ
စီမခ
ံ န် ့ခွဲထိန်းသိမ်း

ထားရှမ
ိ ှု၊

လိုအပ်မှုစသည်တို ့ကို

ထိထရာက်စွာ

ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်

တာ၀န်ယူ

ထဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၄)

စီမက
ံ ိနး် ထကျးရွာအသီးသီးရှိ
ကုသမခင်းလုပ်ငန်းအား

ကကက်ထမခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ
် ျားသည်

ပုံမှန်ထဆာင်ရွကထ
် စရန်နှင့်

ငှကဖ
် ျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆး

ထိုသို ့ထဆာင်ရွကရ
် ာတွင်

သတ်မှတ်ထားထသာ

လျာထားချက်များမပည့်မီထစရန် ၊ ကကက်ထမခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ
် ျားမှ ငှက်ဖျားပိုးထတွ လူ
့ နာများအား
ထဆးကုသရာတွင်လည်း
(most

updated

အမျိုးသားငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးစီမက
ံ ိနး် မှ

treatment

guideline)

သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ထားထသာ

ထဆးကုသမှုအညွှန်းများအတိုင်း

ထိထရာက်မှနက
် န်စွာ

ကုသနိုငရ
် န် ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်အထနမဖင့် တာ၀န်ယူ ကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။
(၅)

လူထုအထမခမပုဘက်စထ
ုံ စတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများသည်

ဌက်ဖျားမေုတ်ထသာအမခားထသာ

ထရာဂါများရှိသည့် သံသယရှိ လူနာများကိုရှာထဖွမခင်းများ၌ ထသာ်လည်းထကာင်း၊ နီးစပ်ရာကျန်းမာထရး
ဌာနများသို ့ သံသယရှိလူနာများကို ညွှန်းပို ့မခင်းများတွင်လည်းထကာင်း ကွငး် ဆင်းလက်ထထာက်အထနမဖင့်
ကကီးကကပ်ထဆာင်ရွကရ
် မည်မဖစ်သည်။
(၆)

လူထုအထမခမပုဘက်စထ
ုံ စတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါ၀င်
စားစွာ ၊ တက်ကကစွာလုပ်ငန်းထဆာင်ရွကန
် ိုငရ
် န်နှင့်၎င်းတို ့၏ထကျးရွာတွင် ငှကဖ
် ျားထသွးထဖာက်စစ်ထဆး
ကုသမခင်းလုပ်ငန်း အပါအ၀င်အမခားစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများထဆာင်ရွကရ
် ာတွင် ထတွ ကကု
့ ံ ရထသာ စိန်ထခါ်မှု
များ၊ အခက်အခဲများ နှင့် အတားအဆီးများကို ထဖာ်ထုတ်ရှာထဖွထမဖ ရှင်းထပးရမည်မဖစ်သည်။

"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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(၇)

လူထုအထမခမပုဘက်စထ
ုံ စတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများထံမှ

ဌက်ဖျားလချုပ်အစီရင်ခစ
ံ ာများကို

လစဉ်ပံမ
ု ှနရ
် ရှိရန် တာ၀န်ယူထဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်မပီး ၄င်းတို ့အားလုပ်ငန်းထဆာင်ရွကမ
် ှုများနှင့် ပတ်သက်
ထသာ အကကံမပုချက်များနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ကိုလိုအပ်သလိုထဆာင်ရွကထ
် ပးရမည် မဖစ်သည်။
(၈)

မိမိတာ၀န်ယူထားထသာ

စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများရှိ

လူထုအထမခမပုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)

လုပ်သားများ ရယူထား ထသာငှကဖ
် ျားလချုပ်အစီရင်ခံစာများအား မှန်ကန်မပည့်စမ
ုံ ှုရှိထစရန် ထသချာစွာ
စီစစ်မပီး ထနာက်အဆိုပါထကျးရွာများ၏ ငှကဖ
် ျားထဆးကုသမှုအစီရင်ခစ
ံ ာ အချုပ်အားသုံးသပ်ချက်များ နှင့်
တကွ ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးထံသုိ ့ တင်မပရမည်။
(၉)

မိမိတို ့တာ၀န်ကျရာမမို ့နယ်တွင်းတွင် အခါအားထလျာ်စွာထဆာင်ရွကမ
် ည့် နယ်လည့်ဌက်ဖျားထရာဂါ ရှာထဖွ
ကုသမခင်းလုပ်ငန်း (township mobile team activity) တွင်လည်း အဖွဲ ့၀င်(team member) အမဖစ်
မမဖစ်မထန တက်ကကစွာပါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(၁၀) စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများသို ့ ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွကမ် ခင်း သွားထရာက်စဉ်အတွင်း လူထုအထမခမပု
ဘက်စုံ ထစတနာ့ ၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများ လစ်လပ်လျှေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထသွးထဖာက် စစ်ထဆး
မခင်း လျာထားချက်မမပည့်မီလျှေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အဆိုပါထကျးရွာအတွင်း ဌက်ဖျားသံသယ လူနာများ
ကို ရှာထဖွထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကုသမခင်းအား ကွင်းဆင်းလက်ထထာက် မှ အလျှေဉ်းသင့်သလိုတာ၀န်ယူ
ထဆာင်ရွက် ရမည်မဖစ်မပီး ငှက်ဖျားလချုပ်များကို ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးထံသုိ ့ ထပးပို ့ရမည်မဖစ်သည်။
(၁၁) စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများတွင် အမမန်ငှကဖ
် ျားထသွးစစ်ကိရိယာ(RDT)များနှင့် ငှကဖ
် ျားထဆးများ သက်တမ်း
ကုနဆ
် ုံးမှုအထမခအထန၊

ထဆးနှငထ
့် ဆးပစ္စည်းများမပတ်လပ်မှုအထမခအထနအားစဉ်ဆက်မမပတ်

ထစာင့်ကကည့်

စစ်ထဆးထနရမည်မဖစ်မပီး ထဆးနှငထ
့် ဆးပစ္စည်းများ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမခင်း၊ မပတ်လပ်မခင်းများ တတ်နိုင်
သမျှေ မမဖစ်ထစရန်လိုအပ်ထသာ စီမံခန် ့ခွဲမမ
ှု ျားကို မမဖစ်မထန ထဆာင်ရွကထ
် ားရမည်မဖစ်သည်
(၁၂) ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက်မခင်းသွားထရာက်ခ့ထ
ဲ သာခရီးစဉ်တိုင်းအတွက်ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက်
ချက်အစီရင်ခစ
ံ ာများ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) များကို
ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူး နှင့် လက်ထထာက် စီမံချက်အရာရှိထံသို ့ လစဉ်ပံမ
ု ှနတ
် င်မပရမည်။
(၁၃) စီမက
ံ ိနး် နှင့်ပတ်သက်ထသာသတင်းအချက်အလက်များ၊အကျိုးခံစားသူမပည်သလ
ူ ူထုထံမှ မပန်လည်တုံ ့မပန်မှု
များ ကို စုထဆာင်း၍ သုးံ သပ်ထားထသာအစီရင်ခံစာအား ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးထံ (၂) ပတ်တစ်ကကိမ်
အစီရင်ခစ
ံ ာတင်မပရမည်မဖစ်မပီး

လစဉ်လုပ်ငန်းထဆာင်ရွကခ
် ျက်အစီရင်ခစ
ံ ာများကို

ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်

ထရးမှူးနှင့် လက်ထထာက်စီမံချက်အရာရှိ (Assistant Programme Officer) ထံသုိ ့ လစဉ် ၊ ပုံမှန်
သတ်မှတ်ထားထသာ အချိန်အတိုင်းထပးပို ့ရမည်။

"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- 7/5/2019
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(၁၄) စီမက
ံ ိနး် လုပ်ငန်းများကို

အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင်

ထေသအာဏာပိုင်

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

စီမက
ံ ိနး် ၀င်ထကျးရွာများရှိ တာ၀န်ရှိသူများ၊ ရပ်ရွာထခါင်းထဆာင်များ ၊ အမခားညှိနှိုင်းထဆာင်ရွကရ
် န်အဓိက
ကျသူများနှင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ပူးထပါင်းထဆာင်ရွကရ
် မည်။
(၁၅) ထဆးနှငထ
့် ဆးပစ္စည်းများနှင့် စီမက
ံ ိနး် ပိုင်ပစ္စည်းများအား စီမခ
ံ န် ့ခွဲရာတွင်လည်းထကာင်း၊ စီမက
ံ ိနး် လုပ်ငန်း
နှင့် ပတ်သက်ထသာမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခစ
ံ ာများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကိထ
ု ိန်းသိမး် ရာတွင်
လည်းထကာင်း မမို ့နယ်ကင
ွ ်းဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူအားကူညီထထာက်ပံ့ထပးရမည်မဖစ်သည်။
(၁၆) မမို ့နယ်စီမံကိနး် ရုံး၏ ထန ့စဉ်ရုံးလုပ်ငန်းများထဆာင်ရွက်ရာတွင် ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးအား ကူညီ
ထဆာင်ရွကရ
် မည်မဖစ်မပီး စီမက
ံ ိနး် မန်ထနဂျာမှ (စီမထ
ံ ရးရာ၊ ထထာက်ပံ့ပို ့ထဆာင်ထရး၊ ထငွစာရင်း စသည်မဖင့်)
သီးသန် ့သတ်မှတ် တာ၀န်ထပးထသာ ရုံးလုပ်ငန်းအားလည်းတာ၀န်ယူ ထဆာင်ရွကရ
် မည်မဖစ်သည်။
(၁၇) လစဉ်လုပ်ငန်းထဆာင်ရွက်ထားထသာ

အသုးံ စရိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်ထသာအထထာက်အထား၊

ထမပစာ၊

ထဘာက်ချာ၊ စာရွကစ
် ာတမ်းအားလုံးအပါအ၀င်လုပ်ငန်းကကိုတင်ထငွနှင့်လုပ်ငန်း အသုးံ စရိတ် ထငွစာရင်း
ရှင်းတမ်းအား

ကွငး် ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူး

နှင့်

ဘဏ္ဍာထရးလက်ထထာက်

(Finance

Assistant)

ထံသုိ ့သတ်မှတ်ထားထသာ အချိန်အတိုင်း မပည့်စံစ
ု ွာ အချိန်မှီထပးပို ့ရမည်။
(၁၈) ကကီးကကပ်သူအဆင့်ဆင့်မှအခါအားထလျာ်စွာထပးအပ်ထသာစီမက
ံ ိနး် နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းတာ၀န်များကို
လည်းထဆာင်ရွကရ
် မည်မဖစ်သည်။
လိုအပ်ထသာအရည်အချင်းများ •

မမန်မာနိုငင
် ံသားမဖစ်ရမည်။

•

အသက်(၁၈)နှစ် မှ(၆၅)နှစအ
် တွင်းဖြစ်ရမည်။

•

အနည်းဆုံးအထမခခံပညာအထက်တန်းအထိတက်ထရာက်ဖးူ သူမဖစ်ရမည်။

•

မပည်တွင်း/နိုင်ငံတကာ

အစိုးရမေုတ်ထသာအဖွဲ ့အစည်းများ

(သို ့မေုတ်)

မမန်မာနိုငင
် ံကကက်ထမခနီ

အသင်းတို ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ထသာ လုပ်ငန်းအထတွ အကကု
့
ံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရမည်။
•

အခက်အခဲ/ ဖိအားများထသာ အလုပ်များကို အမှီအခိုကင်းစွာ ထဆာင်ရွကန
် ိုငရ
် မည်။

•

အဖွဲ ့အစည်းနှငထ
့် သာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းထသာ်လည်းထကာင်း ဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်မှု အရည်
အချင်းနှင့်

စီမက
ံ ိနး် အဖွဲ ့အတွင်းတွင်လည်း

လုပ်ထဖာ်ကုင
ိ ်ဘက်များနှင့်

ညှိနှိုင်းပူးထပါင်းလုပ်ကိုင်

နိုငရ
် မည်။
•

(ရှမ်း၊ ပအိုေ့် စသည်မဖင့်) ထေသခံဘာသာစကားထကာင်းစွာတတ်ကျွမ်းသူ ဦးစားထပးမည်။

•

သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ထလျှောက်ထားထသာမမို ့နယ်၏ ထေသခံ၀န်ထမ်းများ ဦးစားထပးမည်။

•

သွားလာရန်ခက်ခဲထသာထေသများ/ထေးလံထခါင်ဖျားထေသများသို ့ ခရီးသွားလာနိုင်မပီး/သွားလိုမပီး လိုအပ်
ပါက ရုံးချိန် မပင်ပတွင်လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ/လုပ်ကိုင်လိုသူ မဖစ်ရမည်။

"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- 7/5/2019
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•

ထမာ်ထတာ်ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာထမာင်းနှင်နုင
ိ ်မပီး ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။

•

အဂဂလိပ်ဘာသာ အထမခခံ ဗေုသတ
ု ရှိလျှေင်ပိုထကာင်းသည်။

•

ကကက်ထမခနီထစတနာလုပ်အားရှငမ
် ျားလည်းထလျှောက်ထားနိုင်သည်။

စိတ်ပါ၀င်စားသူများသည် ကိုယ်ထရးရာဇ၀င်နှင့်အတူ လိုအပ်ထသာအထထာက်အထား မိတ္တူ/PDF Version မဖင်-့

ထနမပည်ထတာ်ရုံးချုပ်

စီမက
ံ ိန်းရုံး

မမန်မာနိုငင
် ံကကက်ထမခနီအသင်း

မမန်မာနိုငင
် ံကကက်ထမခနီအသင်း

ရာဇသဂဂေလမ်းမကကီး၊ ေက္ခိဏသီရိမမို ့၊
ထနမပည်ထတာ်

အမှတ်၊(ရ/၈၀)ရတနာသီရိရပ်ကက
ွ ်၊မေူရာလမ်း၊
(အထနာက်မမို ့ပတ်လမ်း) ထတာင်ကကီးမမို ့။
Email: mrcshr.tgi@gmail.com

အထသးစိတ်အချက်အလက် များအား www.redcross.org.mm တွင် ၀င်ထရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လူထတွ စစ်
့ ထမးမခင်း ထရွးချယ်ခံရသူကိုသာ အထကကာင်းကကားမည်မဖစ်ပါသည်။

"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- 7/5/2019
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