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အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း 
ရာထူးအမည်  :  ကွင်းဆင်းလက်ထထာက် 

အထရအတွက်  :  (၄) ဦး 

ဌာန  :  ကျန်းမာထရးဌာန 

အစီရင္ခံတင္ျပမႈ :  ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူ းနငှ့်လက်ထထာက်စီမံကိန်းအရာရှိ 

တာ၀န်ကျရာထနရာ :  ရပ္ေစာက္/ေမာက္မယ္/ဖယ္ခံု/ပင္ေလာင္း 
အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား  :       လစာ +  ကုိယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှုနငှ့် ထရာဂါဘယအာမခံ +  လုပ်ငနတ်ွင်း 

        သင်တန်းများ + ခရီးသွားစားရိတ် +  ထရှာင်တခင်ခွင့်+  ကူးစကထ်ရာဂါ 

        ကာကွယ်ခငွ့် + လုပ်သကခ်ွင့်+ ထဆးလက်မှတ်ခံစားခွင့်+  မီးဖွားခငွ့်+  

        အစားထုိးခံစားခငွ့် 

                                    

ထလျှောက်လွှာပိတ်ရက်  : ၇.၀၇.၂၀၁၉  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

မမန်မာနိုငင်ံကကကထ်မခနီအသင်းသည်"လူထုအထမခမပုငှက်ဖျားထရာဂါကာကွယ်ထရးစီမကံိန်း" ကုိ UNOPS/GF 

(ကမ္ဘာ့ရံပုံထငွ)ထထာက်ပံ့မှုမဖင့် ရှမ်းမပည်နယ်ထတာင်ပိုင်းတွင်၂၀၁၁ခုနှစ်မှ စတင်ထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက ်

လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရွာထပါင်း ၃၀၀ မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစတ်ွင် ရွာထပါင်း ၁၀၀၀ အထိတိုးချဲ  ့

ထဆာင်ရွကခ်ဲ့ရှိပါသည်။  ၂၀၁၈-၂၀၂၀ တွင် UNOPS/GF RAI2E ရံပုံထငွမဖင့ ် ရှမ်းမပည်နယ်ထတာင်ပိငု်း၊ 

မမို န့ယ်ထပါင်း (၁၅) မမို န့ယ်ရှိထကျးရွာထပါင်း (၈၀၀) တွင် တုိးချဲ ထ့ဆာင်ရွက်သာွးမည်မဖစ်သည်။ တာရှည်ခံထဆးစိမ် 

မခင်ထထာင်များအခမဲ့မဖန်ထ့ေမခင်း၊ ငှက်ဖျားထသးွထဖာက်စစ်ထဆးကုသမခင်း၊ ကျန်းမာထရးအသိပညာထောထမပာပွဲများ 

မပုလုပ်မခင်းကို အဓိကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအမဖစ် လုပ်ထဆာင်လျက်ရှပိါသည်။  စီမကံိန်းလုပ်ငန်းများထဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အမျိုးသားငကှ်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးစီမံကိန်း (NMCP) ၊ မပည်နယ်ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးအဖွဲ  ့ (State 

VBDC Team)၊ မပည်နယ်မပည်သူက့ျန်းမာထရးဦးစီးဌာန၊ သကဆုိ်င်ရာစီမကံိန်း၀င်မမို န့ယ် ကျန်းမာထရးဦးစီးဌာန 

များနငှ့် ပူးထပါင်းအထကာင်အထည်ထဖာ်လုပ်ထဆာင်လျက်မပီး ထကျးရွာ၊ မမို န့ယ်၊ မပည်နယန်ှင့်ဗေိုအဆင့်ဆင့် 

တွင်လည်း သက်ဆုိင်ရာ stakeholder များနငှ့်ပူးထပါင်းညှိနှိုင်းထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ ငှက်ဖျား  

ကာကွယ်ထရး လုပ်ငန်းများထဆာင်ရွကရ်ာတွင် ချမှတ်ထားထသာ အမျိုးသားမောဗျူော စီမကံိန်း ၏ ရည်မှန်း 

ချက်များအား မပည့်မှီထစရန် အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် တထထာင့်တထနရာမှ ပါ၀ငထ်ဆာင်ရွက် 

ထနမခင်းလည်းမဖစ်သည်။ 

Myanmar Red Cross Society 
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ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်လုပ်ငန်းတာ၀န်များ 

(၁) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများရှ ိ  လူထုအထမခမပုဘက်စုံထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများ အလုပ်ခငွ် 

သင်တန်းထပးမခင်း၊ လုပ်ငနး် ထဆာင်ရွက်မှုများ ထိထရာက်မှုရှိထစရန် ကကီးကကပ်မခင်းများထဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၂) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများတွင်တာရှည်ခံထဆးစိမမ်ခင်ထထာင်များအခမဲ့မဖန်ထ့ေမခင်း၊ ငှကဖ်ျားထသးွထဖာက်စစ ်

ထဆးကုသမခင်း၊ ထိထရာက်ထသာကျန်းမာထရးအသိပညာထပးထောထမပာပဲွများ မပုလုပ်မခင်းလုပ်ငနး်များ အား 

စီမထံဆာင်ရွကရ်ာ၌ လက်ထထာက်စီမံချက်အရာရှိ  (Assistant Programme Officer) နှင့် ကွင်းဆင်း 

ကကီးကကပ်ထရးမှူး (Field Supervisor) တုိအ့ား ကူညီထထာက်ပံ့ထပးရမည်မဖစ်မပးီ၊ ထကျးရွာအဆင့်စီမံကိန်း 

လုပ်ငနး်များ အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် ပါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။  

(၃) တစ်လလျှေင် တာ၀န်ကျ စီမကံိနး်ထကျးရွာအနည်းဆံုး (၁၅) ရွာသုိ ့ အရည်အထသွးရှိမပီး ထိထရာက ် အကျိုး 

ရှိသည့် ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်မခင်းနှင့ထ်စာင့်ကကည့်စစ်ထဆးမခင်း ခရီးစဉ်များသွားထရာက်မပးီ ၊ စီမကံိနး် 

ထကျးရွာများရိှ ကကကထ်မခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ်ျား၏ ငှကဖ်ျားထသးွထဖာက်စစ်ထဆး ကုသမှုများ၊ ထဆးနှင့် 

ထဆးပစ္စည်းများ စီမခံန်ခ့ွဲမှု၊ အမမန်ထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကိရိယာများ (RDT) နှင် ့ ငှကဖ်ျား ထဆးများ 

စီမခံန်ခ့ွဲထိန်းသိမ်း ထားရှမိှု၊ လုိအပ်မှုစသည်တိုက့ိ ု ထိထရာက်စွာ ကွင်းဆင်းကကီးကကပ် တာ၀န်ယူ 

ထဆာင်ရွကရ်မည်။  

(၄) စီမကံိနး်ထကျးရွာအသီးသီးရှိ ကကကထ်မခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ်ျားသည် ငှကဖ်ျားထသးွထဖာက်စစ်ထဆး 

ကုသမခင်းလုပ်ငနး်အား ပုံမှန်ထဆာင်ရွကထ်စရန်နှင့် ထိုသုိထ့ဆာင်ရွကရ်ာတွင် သတ်မှတ်ထားထသာ 

လျာထားချက်များမပည့်မီထစရန် ၊ ကကကထ်မခနီထစတနာ့လုပ်အားရှငမ်ျားမ ှ ငှက်ဖျားပိုးထတွလ့ူနာများအား 

ထဆးကုသရာတွင်လည်း အမျိုးသားငကှ်ဖျားတိုက်ဖျက်ထရးစီမကံိနး်မ ှ သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ထားထသာ 

(most updated treatment guideline) ထဆးကုသမှုအညွှန်းများအတိုင်း ထိထရာက်မှနက်န်စွာ 

ကုသနိုငရ်န် ကွင်းဆင်းလက်ထထာက်အထနမဖင့် တာ၀န်ယူ ကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။  

(၅) လူထုအထမခမပုဘက်စုထံစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများသည် ဌက်ဖျားမေုတ်ထသာအမခားထသာ 

ထရာဂါများရိှသည့် သံသယရှိ လူနာများကုိရှာထဖွမခင်းများ၌ ထသာ်လည်းထကာင်း၊ နီးစပ်ရာကျန်းမာထရး 

ဌာနများသုိ ့ သံသယရှိလူနာများကုိ ညွှန်းပိုမ့ခင်းများတွင်လည်းထကာင်း ကွငး်ဆင်းလက်ထထာက်အထနမဖင့် 

ကကီးကကပ်ထဆာင်ရွကရ်မည်မဖစ်သည်။ 

(၆) လူထုအထမခမပုဘက်စုထံစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ပါ၀င် 

စားစွာ ၊ တက်ကကစွာလုပ်ငနး်ထဆာင်ရွကန်ိုငရ်န်နှင့်၎င်းတို၏့ထကျးရွာတွင် ငှကဖ်ျားထသးွထဖာက်စစ်ထဆး 

ကုသမခင်းလုပ်ငနး် အပါအ၀င်အမခားစီမံကိန်း လုပ်ငနး်များထဆာင်ရွကရ်ာတွင် ထတွ ့ကကုံ ရထသာ စိန်ထခါ်မှု 

များ၊ အခက်အခဲများ နှင့် အတားအဆီးများကုိ ထဖာ်ထုတ်ရှာထဖွထမဖ ရှင်းထပးရမည်မဖစ်သည်။ 
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(၇) လူထုအထမခမပုဘက်စုထံစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများထံမှ ဌက်ဖျားလချုပ်အစီရင်ခစံာများကုိ 

လစဉ်ပုံမှနရ်ရှိရန် တာ၀န်ယူထဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်မပီး ၄င်းတိုအ့ားလုပ်ငန်းထဆာင်ရွကမ်ှုများနငှ့် ပတ်သက် 

ထသာ အကကမံပုချက်များနငှ့် မွမ်းမံသင်တန်းများ ကိုလိုအပ်သလိုထဆာင်ရွကထ်ပးရမည် မဖစ်သည်။ 

(၈) မိမိတာ၀န်ယူထားထသာ စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများရှ ိ လူထုအထမခမပုဘက်စံုထစတနာ့၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား) 

လုပ်သားများ ရယထူား ထသာငှကဖ်ျားလချုပ်အစီရင်ခံစာများအား မှန်ကန်မပည့်စုမံှုရှထိစရန ် ထသချာစွာ 

စီစစ်မပီး ထနာက်အဆုိပါထကျးရွာများ၏ ငှကဖ်ျားထဆးကုသမှုအစီရင်ခစံာ အချုပ်အားသံုးသပ်ချက်များ နှင် ့

တကွ ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးထံသို ့တင်မပရမည်။ 

(၉) မိမိတိုတ့ာ၀န်ကျရာမမိုန့ယ်တွင်းတွင် အခါအားထလျာ်စွာထဆာင်ရွကမ်ည့် နယ်လည့်ဌက်ဖျားထရာဂါ ရှာထဖွ 

ကုသမခင်းလုပ်ငနး် (township mobile team activity) တွင်လည်း အဖွဲ ၀့င(်team member) အမဖစ် 

မမဖစ်မထန တက်ကကစွာပါ၀င်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၀) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများသုိ ့ ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွကမ်ခင်း သွားထရာက်စဉ်အတွင်း လူထအုထမခမပု 

ဘက်စု ံထစတနာ့ ၀န်ထမ်း(ဌက်ဖျား)လုပ်သားများ လစ်လပ်လျှေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထသွးထဖာက် စစ်ထဆး 

မခင်း လျာထားချက်မမပည့်မီလျှေင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အဆုိပါထကျးရွာအတွင်း ဌက်ဖျားသံသယ လူနာများ 

ကုိ ရှာထဖွထသွးထဖာက်စစ်ထဆးကုသမခငး်အား ကွင်းဆင်းလက်ထထာက် မှ အလျှေဉ်းသင့်သလိုတာ၀န်ယူ 

ထဆာင်ရွက ်ရမည်မဖစ်မပီး ငှက်ဖျားလချုပ်များကုိ ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူ းထံသို ့ထပးပိုရ့မည်မဖစ်သည်။ 

(၁၁) စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများတွင် အမမန်ငှကဖ်ျားထသးွစစ်ကိရိယာ(RDT)များနငှ့် ငှကဖ်ျားထဆးများ သက်တမ်း 

ကုနဆံု်းမှုအထမခအထန၊ ထဆးနှင်ထ့ဆးပစ္စည်းများမပတ်လပ်မှုအထမခအထနအားစဉ်ဆက်မမပတ် ထစာင့်ကကည့် 

စစထ်ဆးထနရမည်မဖစ်မပီး ထဆးနှင်ထ့ဆးပစ္စည်းများ သကတ်မ်းကနု်ဆံုးမခင်း၊ မပတ်လပ်မခင်းများ တတ်နိုင် 

သမျှေ မမဖစ်ထစရန်လုိအပ်ထသာ စီမံခန်ခ့ွဲမှုများကုိ မမဖစ်မထန ထဆာင်ရွကထ်ားရမည်မဖစ်သည် 

(၁၂) ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက်မခငး်သွားထရာက်ခဲ့ထသာခရီးစဉ်တိုင်းအတွက်ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ထဆာင်ရွက် 

ချက်အစီရင်ခစံာများ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) များကုိ 

ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူး နှင့် လက်ထထာက် စီမံချက်အရာရှိထံသို ့လစဉ်ပုံမှနတ်င်မပရမည်။ 

(၁၃) စီမကံိနး်နငှ့်ပတ်သကထ်သာသတင်းအချက်အလက်များ၊အကျိုးခံစားသူမပည်သလူူထုထံမှ မပန်လည်တုံ ့မပန်မှု 

များ ကိ ုစုထဆာင်း၍ သုးံသပ်ထားထသာအစီရင်ခံစာအား ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးထံ (၂) ပတ်တစ်ကကိမ ်

အစီရင်ခစံာတင်မပရမည်မဖစ်မပးီ လစဉ်လုပ်ငန်းထဆာင်ရွကခ်ျက်အစီရင်ခစံာများကုိ ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ် 

ထရးမှူးနှင် ့ လက်ထထာက်စီမံချက်အရာရှိ (Assistant Programme Officer) ထံသို ့ လစဉ် ၊ ပံုမှန် 

သတ်မှတ်ထားထသာ အချိန်အတိုင်းထပးပိုရ့မည်။ 



"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, 
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(၁၄) စီမကံိနး်လုပ်ငန်းများကုိ အထကာင်အထည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထေသအာဏာပုိင် အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

စီမကံိနး်၀င်ထကျးရွာများရှ ိ တာ၀န်ရှိသူများ၊ ရပ်ရွာထခါင်းထဆာင်များ ၊ အမခားညှိနှိုင်းထဆာင်ရွကရ်န်အဓိက 

ကျသူများနငှ့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ပူးထပါင်းထဆာင်ရွကရ်မည်။ 

(၁၅) ထဆးနှင်ထ့ဆးပစ္စည်းများနငှ့် စီမကံိနး်ပိုင်ပစ္စည်းများအား စီမခံန်ခ့ွဲရာတွင်လည်းထကာင်း၊ စီမကံိနး်လုပ်ငန်း 

နှင် ့ ပတ်သက်ထသာမှတ်တမ်းများ၊ အစီရင်ခစံာများနငှ့် စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကိထုိန်းသိမး်ရာတွင် 

လည်းထကာင်း မမို န့ယ်ကငွ်းဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူအားကူညီထထာက်ပံ့ထပးရမည်မဖစ်သည်။ 

(၁၆) မမို န့ယ်စီမံကိနး်ရံုး၏ ထနစ့ဉ်ရံုးလုပ်ငနး်များထဆာင်ရွက်ရာတွင် ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူးအား ကူညီ 

ထဆာင်ရွကရ်မည်မဖစ်မပးီ စီမကံိနး်မနထ်နဂျာမှ (စီမထံရးရာ၊ ထထာက်ပံ့ပုိထ့ဆာင်ထရး၊ ထငွစာရင်း စသည်မဖင့်) 

သီးသန်သ့တ်မှတ် တာ၀န်ထပးထသာ ရံုးလုပ်ငနး်အားလည်းတာ၀န်ယူ ထဆာင်ရွကရ်မည်မဖစ်သည်။ 

(၁၇) လစဉ်လုပ်ငနး်ထဆာင်ရွက်ထားထသာ အသုးံစရိတ်များနငှ့်သက်ဆုိင်ထသာအထထာက်အထား၊ ထမပစာ၊ 

ထဘာက်ချာ၊ စာရွကစ်ာတမ်းအားလုံးအပါအ၀င်လုပ်ငန်းကကိုတင်ထငွနှင့်လုပ်ငန်း အသုးံစရိတ် ထငွစာရင်း 

ရှင်းတမ်းအား ကွငး်ဆင်းကကီးကကပ်ထရးမှူး နှင် ့ ဘဏ္ဍာထရးလက်ထထာက် (Finance Assistant) 

ထံသိုသ့တ်မှတ်ထားထသာ အချိန်အတိုင်း မပည့်စုံစွာ အချိန်မှီထပးပိုရ့မည်။ 

(၁၈) ကကီးကကပ်သူအဆင့်ဆင့်မှအခါအားထလျာ်စွာထပးအပ်ထသာစီမကံိနး်နငှ့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငနး်တာ၀န်များကိ ု

လည်းထဆာင်ရွကရ်မည်မဖစ်သည်။  

လိုအပ်ထသာအရည်အချင်းများ -  

• မမန်မာနိုငင်ံသားမဖစ်ရမည်။ 

• အသက(်၁၈)နှစ ်မှ(၅၀)နှစအ်တွင်းဖြစ်ရမည်။ 

• အနည်းဆံုးအထမခခံပညာအထက်တန်းအထိတက်ထရာက်ဖးူသူမဖစ်ရမည်။ 

• မပည်တွင်း/နုိင်ငံတကာ အစိုးရမေုတ်ထသာအဖွဲ အ့စည်းများ (သုိမ့ေုတ်) မမန်မာနိုငင်ံကကက်ထမခနီ 

အသင်းတိုတ့ွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ထသာ လုပ်ငနး်အထတွအ့ကကုံ အနည်းဆံုး (၁) နှစ် ရှိရမည်။ 

• အခက်အခ/ဲ ဖိအားများထသာ အလုပ်များကုိ အမှီအခိုကင်းစွာ ထဆာင်ရွကန်ိုငရ်မည်။ 

• အဖွဲ အ့စည်းနှင်ထ့သာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းထသာ်လည်းထကာင်း ဆက်သွယ်ထဆာင်ရွက်မှု အရည် 

အချင်းနှင့် စီမကံိနး်အဖွဲ အ့တွင်းတွင်လည်း လုပ်ထဖာ်ကိုင်ဘက်များနငှ့် ညိှနှိုင်းပူးထပါင်းလုပ်ကုိင် 

နိုငရ်မည်။ 

• (ရှမ်း၊ ပအိုေ့် စသည်မဖင့်) ထေသခံဘာသာစကားထကာင်းစွာတတ်ကျွမ်းသူ ဦးစားထပးမည်။ 

• သကဆုိ်င်ရာအလုပ်ထလျှောက်ထားထသာမမိုန့ယ်၏ ထေသခံ၀န်ထမ်းများ ဦးစားထပးမည်။ 

• သွားလာရန်ခကခ်ဲထသာထေသများ/ထေးလံထခါငဖ်ျားထေသများသုိ ့ ခရီးသွားလာနုိင်မပီး/သွားလုိမပးီ လိုအပ် 

ပါက ရံုးချိန် မပင်ပတွင်လည်း လုပ်ကုိင်နုိင်သူ/လုပ်ကုိင်လိုသူ မဖစ်ရမည်။ 
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• ထမာ်ထတာ်ဆုိင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာထမာင်းနှင်နိုင်မပီး ယာဉ်ထမာင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။  

• အဂဂလိပ်ဘာသာ အထမခခံ ဗေုသုတ ရှိလျှေင်ပိုထကာင်းသည်။     

• ကကကထ်မခနီထစတနာလုပ်အားရှငမ်ျားလည်းထလျှောက်ထားနိုင်သည်။ 

 

 

စိတ်ပါ၀င်စားသူများသည် ကိုယ်ထရးရာဇ၀ငန်ှင့်အတူ လိုအပ်ထသာအထထာက်အထား မိတ္တ ူ/PDF Version မဖင်-့  

            

           ထနမပည်ထတာ်ရုံးချုပ်            စီမကံိန်းရံုး     

   မမန်မာနိုငင်ံကကကထ်မခနီအသင်း           မမန်မာနိုငင်ံကကက်ထမခနီအသင်း 

 ရာဇသဂဂေလမ်းမကကီး၊ ေက္ခိဏသီရိမမို ၊့             အမှတ်၊(ရ/၈၀)ရတနာသီရိရပ်ကကွ်၊မေူရာလမ်း၊ 

      ထနမပည်ထတာ်     (အထနာက်မမို ပ့တ်လမ်း) ထတာင်ကကးီမမို ။့ 

                                                                             Email: mrcshr.tgi@gmail.com 

          အထသးစိတ်အချက်အလက် များအား www.redcross.org.mm တွင ်၀င်ထရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

လူထတွစ့စ်ထမးမခင်း ထရွးချယ်ခံရသကူိုသာ အထကကာင်းကကားမည်မဖစ်ပါသည်။ 

 

http://www.redcross.org/

