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အလုပ်ေလျှောက်လွှာေေါ်ယူြေင်ဵ 

ရာထူးအမည်  : ကွင်းဆင်းလက်ေထာက် 

အေရအတွက်  : (၆) ဦဵ 

အစီရင်ေစဳာတင်ြပြေင်ဵ : ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ/စီမဳေျက်လက်ေထာက် 

ဌာန  : ကျန်ဵမာေရဵဌာန 

တာ၀န်ကျရာေနရာ : ဖယ်ေဳု/ကွန်ဟိန်ဵ/နမဴ်စန် 

အဆငဴ်  : B2 

အကျ ိုဵေစဳာဵေငွဴ်မျာဵ  : လစာ +  ကိုယ်ေန္ဓာထိေိုက်မှုနှငဴ် ေရာဂါဘယအာမေဳ +  လုပ်ငန်တွင်ဵ 

   သင်တန်ဵမျာဵ + ေရီဵ သွာဵစာဵရိတ် +  ေရှာင်တေင်ေွငဴ်+  ကူဵစက်ေရာဂါ 

   ကာကွယ်ေွငဴ် + လုပ်သက်ေငွဴ်+ ေဆဵလက်မှတ်ေဳစာဵေငွဴ်+  မီဵဖွာဵေွငဴ်+  

   အစာဵထိုဵေဳစာဵေငွဴ် 

ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက်  : ၁၁.၀၅.၂၀၂၁  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

ြမန်မာနိုင်ငံကကက်ေြြေနီအသင်း သည်"လူထုအေြေြပုငှက်ဖျာဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳကိန်ဵ" ကို UNOPS/GF 
(ကမ္ဘာရဴဳပုဳေငွ) ေထာက်ပဳဴမှုြဖင်ဴ ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵတွင် ၂၀၁၁ ေနှုစ်မှ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေနှုစ်နှငဴ် ၂၀၁၈၌လည်ဵေကာင်ဵမမို့နယ်(၁၁) မမို့နယ်တွင် ေကျဵရွာ 

၁၀၀၀ အထိတုိဵေျဲ့ေဆာင်ရွက်ေဲပဴါသည်။ ၂၀၂၀ ေနှုစ်တွင် မမို့နယ်(၁၅)မမို့နယတွ်င် ေကျဵရွာေပါင်ဵ(၈၀၀)၌ 
လည်ဵေကာင်ဵတုိဵေျဲ့ေဆာင်ရွက်ေဲမဴပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၃ေနှုစ်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵမမို့နယ်(၅)မမို့နယ်ရှိ ေကျဵရွာ(၂၅၀)၌ UNOPS/GF RAI3E 

ရဳပုဳေငွ အေထာက်အပဳဴြဖငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်သည်။ အဓိကစီမဳေျက်လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵမှာ လူထုအေြေြပုဘက်စုေဳစတနာဴဝန်ထမ်ဵငှက်ဖျာဵလုပ်သာဵမျာဵသင်တန်ဵေပဵြေင်ဵ၊ အေမဲဴငှက်ဖျာဵေသွဵ 

ေဖာက်စစ် ေဆဵကုသြေင်ဵ၊ တာရှည်ေဳေဆဵစိမ်ြေင်ေထာင်မျာဵေထာက်ပဳဴြေင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵ 

ြေင်ဵစသည်တ့ုိြဖစ်သည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳကကက်ေြေနီအသင်ဵသည်စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စတင်ေဆာင်ရွက်စဉ် မှ 

စ၍ “လူထုအေြေြပုငှက်ဖျာဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳကိန်ဵ ” လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်   အမျ ိုဵသာဵငှက် 

ဖျာဵတုိက်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ (NMCP)၊ ြပည်နယ်ရပကန (State VBDC Team)၊ ြပည်နယ် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵ 
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ဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာစီမဳကိန်ဵဝင်မမို့နယ ် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာ၊ မမို့နယ်၊ ြပည်နယ်၊ ဗဟို 

အဆငဴ်ဆငဴ် သက်ဆိုင်ရာ Stakeholders မျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေဲဴမပီဵ ယေလုည်ဵ ထိုကဲဴသ့ုိ ဆက် 

လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစသ်ည်။  ြမန်မာနုိင်ငဳကကက်ေြေနီအသင်ဵ၊ “လူထုအေြေြပုငှက်ဖျာဵေရာဂါ 

ကာကွယေ်ရဵစီမဳကိန်ဵ ” သည်  ၂၀၁၆-၂၀၃၀ အမျ ိုဵသာဵမဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵရည်မှန်ဵေျက်မျာဵအာဵ ြပညဴမ်ှီ 

ေစရန်အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တေထာငဴ်တေနရာမှပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ေနြေင်ဵလည်ဵြဖစ်သည်။ 

ရည်ရွယ်ြေျက်။  စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက် နှငဴ် ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ၏ ကကီဵကကပ်မူေအာက်တွင် ကွင်ဵဆင်ဵ 
လက်ေထာက် တစ်ဦဵ သည် မိမိတာဝန်ကျေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ စီမဳေျက်လုပ်ငန်ဵ အာဵလုဳဵကို 
ေအာင်ြမင်ထိေရာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် နှငဴ် ICMV မျာဵကို  လိုအပ်သလိုကကီဵကကပ်ရန်၊ မိမိတာဝန်ကျေကျဵ 

ရွာမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ စီမဳေျက်လုပ်ငန်ဵ အာဵလုဳဵနှငဴ် ပတ်သက်သည်ဴမျာဵကို အလုဳဵစဳု တာဝန်ယူ/ 
တာဝန်ေဳေဆာင်ရွက်ရန် နှငဴ် ကကီဵကကပ်သူမျာဵနှငဴ် လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ညိှနှိုဵေဆာင်ရွက်မပီဵ ပုဳမှန ်အစီရင်ေဳ 
တင်ြပရန်ြဖစ်သည်။လပု်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် MRCS ၏ ေပါ်လစီမျာဵ ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ နှငဴ် 
အေြေေဳမူမျာဵကို တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ကွင်းဆင်းလက်ေထာက်လုပ်ငန်းတာ၀န်များ 

(၁) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵရှိ လူထုအေြေြပုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵ အလုပ်ေွင် 

သင်တန်ဵေပဵြေင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ထိေရာက်မှုရှိေစရန် ကကီဵကကပ်ြေင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၂) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵတွင် ေတာသွာဵညအိပ်မျာဵကို/ေရွှေ့ေြပာင်ဵလုပ်ကိုင်သူမျာဵကုိ 

တာရှည်ေေဳဆဵစိမ် ြေင်ေထာင်မျာဵအေမဲဴြဖန့်ေဝြေင်ဵ၊ ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵကုသြေင်ဵ၊ 

ထိေရာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပွဲမျာဵြပုလုပ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ 

စီမဳေဆာင်ရွက်ရာ၌ စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက် (Programme Assistant) နှင် ဴ ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ 

(Field Supervisor) တ့ုိအာဵ ကူည ီ ေထာက်ပဳဴေပဵရမည်ြဖစမ်ပီဵ၊ ေကျဵရွာအဆင်ဴစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု တုိင်ဵတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက် ရမည်။  

(၃) တစ်လလျှေင်တာ၀န်ကျ စီမဳကိန်ဵေကျဵရွာအနည်ဵဆုဳဵ (၁၅) ရွာသ့ုိ အရည်အေသွဵရှိမပီဵ ထိေရာက် အကျ ိုဵ 

ရှိသညဴ် ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ြေင်ဵနှငဴ်ေစာင်ဴကကညဴ်စစ်ေဆဵြေင်ဵေရီဵစဉမ်ျာဵသွာဵေရာက်မပီဵ ၊ စီမဳကိန်ဵ 

ေကျဵရွာမျာဵရှိ လူထုအေြေြပုဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵ ၏ ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက် 

စစ်ေဆဵကုသမှုမျာဵ၊ ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲမှု၊ အြမန်ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵကိရိယာမျာဵ 

(RDT) နှင် ဴ ငှက်ဖျာဵေဆဵမျာဵစီမဳေန့်ေွဲထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိမှု၊ လိုအပ်မှုစသည်တ့ုိကို ထိေရာက်စွာ 

ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵ ကကပ်တာ၀န်ယူေဆာင် ရွက်ရမည်။  
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(၄) စီမဳကိန်ဵေကျဵရွာအသီဵသီဵရှိ လူထုအေြေြပုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် ငှက် 

ဖျာဵေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵကုသြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵအာဵ ပုဳမှနေ်ဆာင်ရွက်ေစရန်နှင်ဴ ထိုသ့ုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ လျာထာဵေျက်မျာဵြပည်မဴီေစရန် ၊ ကကက်ေြေနီေစတနာဴလုပ်အာဵရှင်မျာဵမှ ငှက်ဖျာဵ 

ပိုဵေတွ့လူနာမျာဵအာဵ ေဆဵကုသရာတွင်လည်ဵ အမျ ိုဵသာဵငှက်ဖျာဵတုိက်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵမှ သတ်မှတ် 

လမ်ဵညွှန်ထာဵေသာ (the most updated treatment guideline) ေဆဵကုသမှု အညွှန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ 

ထိေရာက်မှန်ကန်စွာကုသနုိင်ရန် ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်အေနြဖင်ဴ တာ၀န်ယူကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစသ်ည်။  

(၅) လူထုအေြေြပုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် ငှက်ဖျာဵမဟုတ်ေသာအြောဵေသာ 

ေရာဂါမျာဵရှိသညဴ် သဳသယရှိ လူနာမျာဵကိုရှာေဖွြေင်ဵမျာဵ၌ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နီဵစပ်ရာကျန်ဵမာေရဵ 

ဌာနမျာဵသ့ုိသဳသယရှိ လူနာမျာဵကိုညွှန်ဵပို့ြေင်ဵမျာဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်အေနြဖင်ဴ 

ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

(၆) လူထုအေြေြပုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတ်ပါ 

၀င်စာဵစွာ ၊ တက်ကကစွာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်နှင်ဴ၎င်ဵတ့ုိ၏ေကျဵရွာတွင် ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက်စစ် 

ေဆဵကုသြေင်ဵလုပ်ငန်ဵအပါအ၀င်အြောဵစီမဳကိန်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေတွ့ကကုဳရေသာ 

စိန်ေေါ်မှုမျာဵ၊ အေက်အေဲမျာဵ နှင် ဴအတာဵ အဆီဵမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်ရှာေဖွေြဖ ရှင်ဵေပဵ ရမည်ြဖစသ်ည်။ 

(၇) လူထုအေြေြပုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵထဳမှ ငှက်ဖျာဵလေျုပ် အစီရင်ေဳစာမျာဵကို 

လစဉပ်ုဳမှနရ်ရှိရန်တာ၀န်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်မပီဵ၄င်ဵတုိ့အာဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက် 

ေသာအကကဳြပုေျက်မျာဵ နှင်ဴ မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵမျာဵကို လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် ြဖစ်သည်။ 

(၈) မိမိတာ၀န်ယထူာဵေသာ စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵရှိ လူထုအေြေြပုဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ) 

လုပ်သာဵ မျာဵ ရယူထာဵေသာငှက်ဖျာဵ လေျုပ်အစီရင်ေစဳာမျာဵအာဵ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုမှုရှိေစရန် ေသေျာစွာ 

စီစစ်မပီဵ ေနာက်အဆိုပါ ေကျဵရွာမျာဵ၏ ငှက်ဖျာဵေဆဵကုသမှုအစီရင်ေဳစာအေျုပ်အာဵ သဳုဵသပ်ေျက်မျာဵ 

နှင်ဴတကွ ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ ထဳသ့ုိတင်ြပရမည်။ 

(၉)    မိမိပုဳေသ                                                                                   

                                                                         

(၁၀) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵသ့ုိ ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ သွာဵေရာက်စဉ်အတွင်ဵ လူထုအေြေြပု 

ဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵ လစ်လပ်လျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေသွဵေဖာက် 

စစ်ေဆဵြေင်ဵလျာထာဵေျက် မြပည်မဴီလျှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အဆိုပါေကျဵရွာအတွင်ဵငှက်ဖျာဵသဳသယ 
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လူနာမျာဵကို  ရှာေဖွေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵ ကုသြေင်ဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်မှ အလျှေဉ်ဵ သင်ဴသလို 

တာ၀န်ယူ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစမ်ပီဵ ငှက်ဖျာဵလေျုပ်မျာဵ ကို ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵထဳသ့ုိ ေပဵပ့ုိ 

ရမည်ြဖစသ်ည်။ 

(၁၁) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵတွင် 

အြမန်ငှက်ဖျာဵေသွဵစစ်ကိရိယာ(RDT)မျာဵနှင်ဴငှက်ဖျာဵေဆဵမျာဵသက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵမှုအေြေအေန၊ 

ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵြပတ်လပ်မှုအေြေအေနအာဵစဉဆ်က်မြပတ် ေစာင်ဴကကညဴ် 

စစ်ေဆဵေနရမည်ြဖစ်မပီဵ ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵသက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵြေင်ဵ၊ ြပတ်လပ်ြေင်ဵမျာဵ တတ်နိုင် 

သမျှေ မြဖစ်ေစရန်လိုအပ်ေသာ စီမဳ ေန့်ေွဲမှုမျာဵကို မြဖစ်မေန ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်ြဖစသ်ည် 

(၁၂) ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵသွာဵေရာက်ေဲဴေသာ ေရီဵ စဉတုိ်င်ဵအတွက် ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ် 

ေဆာင်ရွက်ေျက် အစီရင်ေစဳာမျာဵ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) 

မျာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ နှင် ဴလက်ေထာက် စီမဳေျက်အရာရှိထဳသို့ လစဉပ်ုဳမှန်တင်ြပရမည်။ 

(၁၃) စီမဳကိန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ သတင်ဵအေျက်အလက်မျာဵ၊ အကျ ိုဵေဳစာဵသူြပည်သူလူထုထဳမှြပန်လည် 

တဳု့ြပန်မှုမျာဵကို စုေဆာင်ဵ၍ သဳုဵသပ်ထာဵေသာအစီရင်ေဳစာအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵထဳ (၂) 

ပတ်တစ်ကကိမ် အစီရင်ေစဳာတင်ြပရမည်ြဖစမ်ပီဵ လစဉလ်ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေျက်အစီရင်ေဳစာမျာဵကို 

ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက် (Programme Assistant) ထဳသ့ုိ လစဉ် ၊ ပုဳမှန် 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေျန်ိအတုိင်ဵေပဵပို့ရမည်။ 

(၁၄) စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဒသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵ၀င် ေကျဵရွာမျာဵရှိ တာ၀န်ရှိသူမျာဵ၊ ရပ်ရွာေေါင်ဵေဆာင်မျာဵ ၊ အြောဵညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် 

အဓိက ကျသူမျာဵနှင်ဴ ဆက် သွယ်ညိှနှိုင်ဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၅) ေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴစီမဳကိန်ဵပိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စီမဳေန့်ေွဲရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ နှင်ဴ ပတ်သက် ေသာမှတတ်မ်ဵမျာဵ၊ အစီရင်ေစဳာမျာဵနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ 

အာဵလုဳဵကိုထိန်ဵသိမ်ဵရာ တွင်လည်ဵေကာင်ဵ မမို့နယ ် ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵအာဵ 

ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

(၁၆) ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ နှငဴ် စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက်မျာဵထဳ ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်၏ ေနစဉ် 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ေဳစာကို ြပည်ဴစဳုစွာေရဵသာဵမပီဵ Email ြဖငဴ် ပုဳမှန် နှငဴ် အေျန်ိမှီ ေပဵပို့ရမည်။ 

တာဝန်ကျေကျဵရွာမျာဵ၏ အပတ်စဉ် ေသွဵေဖာ်မှုမျာဵကိုလည်ဵ ပုဳမှန်ေပဵပို့ရမည်။ 
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(၁၇) လစဉလ်ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ အသဳုဵစရိတ်မျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ အေထာက်အထာဵ၊ ေြပစာ၊ 

ေဘာက်ေျာ၊ စာရွက် စာတမ်ဵအာဵလုဳဵအပါအ၀င်လုပ်ငန်ဵကကိုတင်ေငွနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ အသဳုဵစရိတ် ေငွစာရင်ဵ 

ရှင်ဵတမ်ဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵ နှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵလက်ေထာက် (Finance Assistant) ထဳသို ့

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အေျန်ိအတုိင်ဵ ြပည်စဳုဴစွာ အေျန်ိမှီ ေပဵပို့ရမည။် 

(၁၈) ကကီဵကကပ်သူအဆင်ဴဆင်ဴမှအေါ အာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ စီမဳကိန်ဵနှင်ဴပတ်သက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ  တာ၀န် 

မျာဵကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစသ်ည်။  

လိုအပ်ေသာအရည်အြေျင်းများ -  

 ြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

 အနည်ဵဆုဳဵ တက သုိလ်တက်ေရာက်ေနဆဲြဖစ်ရမည်။(ဘွဲ့ရရှိသူမျာဵလည်ဵေလျှောက်ထာဵနုိင်ပါသည်) 

 ြပည်တွင်ဵ/ နုိင်ငဳတကာ အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ်) ြမန်မာနုိင်ငဳကကက်ေြေနီ 

အသင်ဵတုိ့တွင် စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳအနည်ဵဆုဳဵ (၁) နှစ် ရှိရမည်။ 

 အေက်အေဲ/ ဖိအာဵမျာဵေသာ အလုပ်မျာဵကို အမှီအေိုကင်ဵစွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရမည်။ 

 အဖွဲ့အစည်ဵနှင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တစ်ဦဵေျင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှု အရည် 

အေျင်ဵနှင်ဴ စီမဳကိန်ဵအဖွဲ့အတွင်ဵတွင်လည်ဵ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဘက်မျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုင် 

နုိင်ရမည်။ 

 (ရှမ်ဵ၊ ပအုိဝ်ဴ စသည်ြဖင်ဴ) ေဒသေဳဘာသာစကာဵေကာင်ဵစွာတတ်ကျွမ်ဵသူ ဦဵစာဵေပဵမည်။ 

 သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ေလျှောက်ထာဵေသာမမို့နယ်၏ ေဒသေဳ၀န်ထမ်ဵမျာဵ ဦဵစာဵေပဵမည်။ 

 သွာဵလာရန်ေက်ေဲေသာေဒသမျာဵ/ေဝဵလဳေေါင်ဖျာဵေဒသမျာဵသ့ုိေရီဵသွာဵလာနုိင်မပီဵ/သွာဵလိုမပီဵ 

လိုအပ် ပါက ရဳုဵေျန်ိ ြပင်ပတွင်လည်ဵ လုပ်ကိုင်နုိင်သူ/လုပ်ကိုင်လိုသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကျွမ်ဵကျင်စွာေမာင်ဵနှင်နုိင်မပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်ရှိရမည်။  

 အဂေလိပ်ဘာသာ အေြေေဳ ဗဟုသုတ ရှိလျှေင်ပိုေကာင်ဵသည်။     

 ကကက်ေြေနီေစတနာလုပ်အာဵရှင်မျာဵလည်ဵေလျှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 

 

စိတ်ပါ၀င်စားသူများသည် ကိုယ်ေရးရာဇ၀ငန်ှင့်အတူ လိုအပ်ေသာအေထာက်အထား မိတ္တူ/PDF Version 

ြဖင့်ေအာက်ပါ Email လိပ်စာသုိ့ြဖစေ်စ လူကိုယ်တုိင်ြဖစ်ေစလာေရာက်ေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 

           



"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 _Field  Assistant for Health Department /Malaria (02/04/2021)                                                                                     (013.1,014.1,015.1)                         
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           ေနြပည်ေတာ်ရံုးြေျုပ်                        စီမံကိန်းရုံး     

   ြမန်မာနိုင်ငံကကက်ေြြေနီအသင်း     ြမန်မာနိုင်ငံကကက်ေြြေနီအသင်း 

ရာဇသ္ေဟလမ်းမကကီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမမို့၊     အမှတ်၊(၁၂၁/၂) ေစျးပိုင်းရပ်ကွက် 
ေနြပည်ေတာ်။       ြောွညိုလမ်း၊ ေတာင်ကကီးမမို့။ 

 

Email: mrcshr.tgi2020@gmail.com 

          အေသဵစိတ်အေျက်အလက် မျာဵအာဵ www.redcross.org.mm တွင် ၀င်ေရာက်ကကည်ရဴှုနုိင်ပါသည်။ 

လူေတွ့စစ်ေမးြြေင်း ေရွးြေျယ်ြံေရသကူိုသာ အေကကာင်းကကားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

http://www.redcross.org/

