
 

"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 (3/2//2021)                                                  (026,027)  
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အလုပ်ေလှောက်လွှာေေါ်ယူေြ င်ဵ 
ရာထူဵအမည်  :  ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက် 
အေရအတွက်  :  (၃) ဦဵ 
အစီရင်ေဳစာတင်ပြ ေြ င်ဵ : ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူ ဵ 
ဌာန  :  ကျန်ဵ မာေရဵဌာန 
တာ၀န်ကျရာေနရာ : ကွန်ဟိန်ဵ/ဖယ်ေုဳ 
ကာလ : ၂၀၂၁ ေုနှစ် မှ ၂၀၂၃ ေုနှစ်အထိ  
အကျို ဵေဳစာဵေွငဴ်မျာဵ  :      လစာ +  ကိယုေ်န္ဓာထိေုိက်မှုနှငဴ် ေရာဂါဘယအာမေဳ +  လုပ်ငန်တွင်ဵ 
        သငတ်န်ဵမျာဵ + ေရီဵသွာဵစာဵရိတ ်+  ေရှာင်တေင်ေွင်ဴ+  ကူဵစက်ေရာဂါ 
        ကာကွယ်ေွင်ဴ + လုပ်သက်ေွင်ဴ+ ေဆဵလက်မှတေဳ်စာဵေွင်ဴ+  မီဵဖွာဵေွင်ဴ+  
        အစာဵထိုဵေဳစာဵေွငဴ် 
                                    
ေလှောက်လွှာပိတ်ရက်  :  ၂၃.၀၉.၂၀၂၁  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

 မြ န်မာနုိင်ငဳကြ က်ေေြ နီအသင်ဵသည်"လူထုအေေြ ပြ ုငကှ်ဖျာဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစမီဳကိန်ဵ " ကိ ုUNOPS/GF (ကမ္ဘာဴရဳပဳုေငွ) ေထာက်ပဴဳမှုဖြ ငဴ် 
ရှမ်ဵပြ ည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵတွင် ၂၀၁၁ ေုနှစ်မှ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ွက်လျက်ရှပိါသည်။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေုနှစ်နှင်ဴ 
၂၀၁၈၌လည်ဵေကာင်ဵမြ ို့နယ်(၁၁)  မြ ို့နယ်တွင် ေကျဵရွာ ၁၀၀၀ အထိတုိဵေျဲ့ေဆာင်ရွက်ေဲပဴါသည်။ ၂၀၂၀ ေုနှစ်တငွ် 
 မြ ို့နယ်(၁၅) မြ ို့နယ်တွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ(၈၀၀)၌ လည်ဵေကာင်ဵတိုဵေျဲ့ေဆာင်ရွက်ေဴဲပြ ီဵဖြ စ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၃ေုနှစ်တွင် ရှမ်ဵပြ ည်နယ်ေတာင်ပုိင်ဵမြ ို့နယ်(၅) မြ ို့နယ်ရှိ ေကျဵရွာ(၂၅၀)၌UNOPS/GF RAI3E ရဳပဳုေငွ အေထာက်အပဴဳဖြ ငဴ ်
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဖြ စ်သည်။ အဓိကစမဳီေျက်လုပ်ငန်ဵ မျာဵမှာ လူထုအေေြ ပြ ု ဘက်စဳုေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ 
ငှက်ဖျာဵလုပ်သာဵမျာဵသင်တန်ဵ ေပဵေြ င်ဵ၊ အေမဴဲငှက်ဖျာဵေသွဵ ေဖာက်စစ် ေဆဵ ကုသေြ င်ဵ၊ တာရှည်ေဳေဆဵစိမ်ေြ င်ေထာငမ်ျာဵ 
ေထာက်ပဴဳေြ င်ဵ၊ ကျန်ဵ မာေရဵအသိပညာေပဵ ေြ င်ဵစသည်တုိ့ဖြ စ်သည်။  မြ န်မာနိုင်ငဳကြ က်ေေြ နီအသင်ဵသည် စီမဳကိန်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စတင်ေဆာင်ရွက်စဲ်မှစ၍”လူထုအေေြ ပြ ုငကှ်ဖျာဵ ေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳကိန်ဵ ”လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွက်ရာတွင်   အမျိုဵသာဵငကှ် ဖျာဵ 
တိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ (NMCP)၊ ပြ ည် နယ်ရပကန (State VBDC Team)၊  ပြ ည်နယ် ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သက်ဆိင်ုရာစီမဳကိန်ဵ  
ဝင်မြ ို့ နယ် ကျန်ဵ မာေရဵဦဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ ် ေကျဵရွာ၊ မြ ို့နယ်၊ ပြ ည်နယ်၊ ဗဟို အဆင်ဴဆငဴ် သက်ဆိငု်ရာ Stakeholders မျာဵနှငဴ ်

ပူဵေပါင်ဵညှိနိှုင်ဵေဆာငရ်ွက်ေဴဲပြ ီဵ ယေလုည်ဵ ထိုကဲသဴို့ ဆက် လက်ေဆာင် ရွက်သွာဵမည် ဖြ စ် သည်။  မြ န်မာ နုိင်ငဳ ကြ က်ေေြ နီအသင်ဵ၊” 

လူထုအေေြ ပြ ုငှက် ဖျာဵ ေရာဂါ ကာကွယ်ေရဵ စီမဳကိန်ဵ ”သည်  ၂၀၁၆-၂၀၃၀ အမျိုဵသာဵ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ ရည်မှန်ဵ  ေျက်မျာဵအာဵ 
 ပြ ညဴ်မီှ ေစရန် အေကာင်ထည် ေဖာ် ေဆာင ်ရွက်ရာတွင် တေထာင်ဴတေနရာမှပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ေန ေြ င်ဵလည်ဵဖြ စ် သည်။ 

ရည်ရွယ်ေျက်။ ။စီမဳကိန်ဵ လက်ေထာက်နှငဴက်ွင်ဵဆင်ဵ ကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှုဵ၏ကြ ီဵကြ ပ်မှုေအာက်တွင်ကွင်ဵဆင်ဵ လက် ေထာက် တစ်ဉီဵ သည် 
မိမိတာ၀န်ကျေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆာငရ်ွက်သညဴ်စီမဳေျက်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ကို ေအာင်မြ င်ထိေရာက်ေအာင ်ေဆာငရ်ွက်ရန်နှင်ဴ ICMV မျာဵကို 
လိုသလိုကြ ီဵကြ ပ်ရန် ၊ မိမိတာ၀န်ကျ ေကျဵရွာ မျာဵ တငွ်ေဆာငရ်ွက်သညဴ် စီမဳေျက်လုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵ နှငဴ် ပတသ်က်သည်မျာဵကို 
အလုဳဵစဳုတာ၀န်ယူ၊ တာ၀န်ေဳ ေဆာငရ်ွက်ရန်နှငဴ်  ကြ ီဵကြ ပ်သူမျာဵနှင်ဴ လိုအပ်သလိုဆက်သွယ် ညှိနိှုင်ဵေဆာငရ်ွက်ပြ ီဵ ပဳုမှန် 
အစီရင်ေဳစာတင်ပြ ရန်ဖြ စ်သည်။လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွက်ရာတွင်MRCS၏ေပါ်လစီမျာဵ၊လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အေေြ ေဳမူမျာဵကို 
တကိျစွာ လိုက်နာေဆာငရ်ွက်မည်။ 

ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်လုပ်ငန်ဵတာ၀န်မျာဵ 
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(၁) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵရှိ  လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ (ငှက်ဖျာဵ) လုပ်သာဵမျာဵ အလုပ်ေွင် သင ် တန်ဵ ေပဵ ေြ င်ဵ၊ 
လုပ်ငန်ဵ ေဆာငရ်ွက်မှုမျာဵ ထိေရာက်မှုရှေိစရန်  ကြ ီဵကြ ပ်ေြ င်ဵမျာဵေဆာငရ်ွက်ရ မည်။ 

(၂) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵတင်ွ  ေတာသွာဵညအိပ်မျာဵ / ေရွှ့ေပြ ာင်ဵလုပ်သာဵမျာဵကို  တာရှည်ေဳ ေဆဵစိမ်  ေြ င် 
ေထာငမ်ျာဵအေမဴဲဖြ န့်ေဝေြ င်ဵ၊ ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက် စစ်ေဆဵကုသေြ င်ဵ၊ ထိေရာက်ေသာ ကျန်ဵ မာ ေရဵ အသိ ပညာေပဵ ေဟာ 
ေပြ ာပွမဲျာဵ  ပြ ုလုပ်ေြ င်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရာ၌ စီမဳကိန်ဵ  လက်ေထာက် (Programme Assistant) နှငဴ် 
ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူ ဵ (Field Supervisor) တို့အာဵ ကူညီ ေထာက်ပဴဳ ေပဵရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ၊ ေကျဵရွာအဆင်ဴစီမဳကိန်ဵ  လုပ်ငန်ဵမျာဵ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ရွက်မှု တိုင်ဵတွင် ပါ၀င် ေဆာင်ရွက် ရမည်။  

(၃) တစ်လလှေင်တာ၀န်ကျ စီမဳကိန်ဵေကျဵရွာအနည်ဵဆုဳဵ (၁၅) ရွာသို့ အရည်အေသွဵရှိပြ ီဵ ထိေရာက် အကျို ဵ ရှိ သညဴ် 
ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေြ င်ဵနှငဴ်ေစာငဴ်ကြ ည်ဴစစေ်ဆဵေြ င်ဵ ေရီဵစဲ်မျာဵသွာဵေရာက်ပြ ီဵ ၊ စီမဳကိန်ဵ  ေကျဵရွာ မျာဵ ရှိ လူထု   
အေေြ ပြ ုဘက်စဳုေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵ ၏ ငှက်ဖျာဵ ေသွဵ ေဖာက်စစ ် ေဆဵကုသ မှုမျာဵ၊ ေဆဵနှငဴ်ေဆဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳေန့်ေဲွမှု၊အမြ န်ေသွဵေဖာက်စစေ်ဆဵကိရိယာ မျာဵ (RDT) နှငဴ် ငှက်ဖျာဵ ေဆဵ မျာဵစီမဳေန့်ေဲွထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵ ရိှမှု၊ 
လိုအပ်မှုစသည်တုိ့ကို ထိ ေရာက်စွာ ကွင်ဵဆင်ဵ  ကြ ီဵကြ ပ် တာ၀န်ယူ ေဆာင ်ရွက်ရမည်။  

(၄) စီမဳကိန်ဵေကျဵရွာအသီဵသီဵရှိ လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စုဳေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် ငှက် ဖျာဵ 
ေသွဵေဖာက်စစေ်ဆဵကုသေြ င်ဵ လုပ်ငန်ဵအာဵ ပဳုမှနေ်ဆာငရ်ွက်ေစရန်နှင်ဴ ထိသုို့ေဆာငရ်ွက် ရာ တင်ွ သတ်မှတ ် ထာဵေသာ 
လျာထာဵေျက်မျာဵပြ ည်ဴမီေစရန် ၊  ကြ က်ေေြ နီေစတနာဴလုပ်အာဵရှင်မျာဵမှ ငှက်ဖျာဵ ပုိဵေတွ့ လူနာမျာဵအာဵ ေဆဵကုသ  ရာတွင်လည်ဵ 
အမျိုဵသာဵ ငှက်ဖျာဵ တိုက်ဖျက်ေရဵစမဳီကိန်ဵ မှ သတ် မှတ်လမ်ဵ ေွှန် ထာဵေသာ (the most updated treatment guideline) 
ေဆဵကုသမှု အေွှန်ဵမျာဵ အတိုင်ဵ ထိေရာက်မှန်ကန ်စွာကုသနိုင်ရန် ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက် အေနဖြ ငဴ် တာ၀န်ယူကြ ီဵကြ ပ် ေဆာင် 
ရွက် ရမည်ဖြ စ်သည်။  

(၅) လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် ငှက်ဖျာဵမဟုတေ်သာအေြ ာဵေသာ ေရာဂါ မျာဵ ရိှသည်ဴ 
သဳသယရှိ လူနာမျာဵကိုရှာေဖွေြ င်ဵမျာဵ၌ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နီဵစပ်ရာကျန်ဵ မာေရဵ ဌာနမျာဵသို့သဳသယရှိ လူနာမျာဵကို 
ေွှန်ဵပုိ့ေြ င်ဵမျာဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်အေနဖြ င်ဴ  ကြ ီဵကြ ပ် ေဆာငရ်ွက်ရမည်ဖြ စ် သည်။ 

(၆) လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵသည် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စိတ်ပါ ၀င် စာဵ စွာ ၊ တက်ကြွ စွာ 
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်နှငဴ်၎င်ဵတို့၏ေကျဵရွာတွင် ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက် စစ် ေဆဵကု သေြ င်ဵလုပ်ငန်ဵ အပါအ၀င် 
အေြ ာဵစီမဳကိန်ဵ  လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာငရ်ွက်ရာတွင် ေတွ့ ကြ ုဳ ရေသာ စိန် ေေါ်မှုမျာဵ၊ အေက်အေဲမျာဵ နှင်ဴ အတာဵ အဆီဵ မျာဵကို 
ေဖာ်ထုတ်ရှာေဖွေဖြ  ရှင်ဵေပဵ ရမည်ဖြ စ်သည်။ 

(၇) လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စုေဳစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵထဳမှ ငှက်ဖျာဵလေျုပ ် အစီရင်ေဳစာမျာဵကို လစဲ်  ပဳုမှန ် ရရှရိန် 
တာ၀န်ယူေဆာငရ်ွက်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ ၄င်ဵတို့အာဵလုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်မှုမျာဵနှငဴ် ပတ် သက် ေသာ အကြ ဳပြ ုေျက် မျာဵ နှငဴ် 
မွမ်ဵမသဳင်တန်ဵမျာဵကို လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်  ဖြ စ် သည်။ 

(၈) မိမိတာ၀န်ယူထာဵေသာ စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵရှိ လူထုအေေြ ပြ ုဘက်စဳုေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ) လုပ်သာဵ မျာဵ 
ရယူထာဵေသာငှက်ဖျာဵ လေျုပ်အစီရင်ေဳစာမျာဵအာဵ မှနက်န်ပြ ည်ဴစဳုမှုရှိေစရန် ေသေျာစွာ စီစစ ် ပြ ီဵ ေနာက်အဆိုပါ ေကျဵရွာမျာဵ၏ 
ငှက်ဖျာဵေဆဵကုသမှုအစီရင်ေဳစာအေျုပ်အာဵ သုဳဵသပ်ေျက်မျာဵ နှငဴ် တကွ ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူ ဵ ထဳသို့တင်ပြ ရမည်။ 

(၉)    မိမိပုဳေသ(သို့) အလှညဴ်ကျ တာ၀◌န်ယူထာဵေသာစီမဳေျက် ေကျဵရွာမျာဵတင်ွ ပြ ုလုပ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵ လုပ် ငန်ဵ 
မျာဵေဆာင်ရွက်မှုနှင်ဴပတသ်က်သညဴက်ိစ အ၀၀ ကိုတာ၀န်ယူ တာ၀န်ေဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၀) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵသို့ ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေဆာငရ်ွက်ေြ င်ဵ သွာဵေရာက်စဲအ်တွင်ဵ လူထုအေေြ ပြ ု ဘက် စဳု 
ေစတနာဴ၀န်ထမ်ဵ(ငှက်ဖျာဵ)လုပ်သာဵမျာဵ လစလ်ပလ်ှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေသွဵေဖာက် စစ် ေဆဵေြ င်ဵ လျာထာဵေျက် 
မပြ ည်ဴမီလှေင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အဆိုပါေကျဵရွာအတငွ်ဵ ငှက်ဖျာဵသဳသယ လူနာ မျာဵကို  ရှာေဖွေသွဵေဖာက်စစေ်ဆဵ 
ကုသေြ င်ဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက်မှ အလှေဲ်ဵသင်ဴသလို တာ၀န်ယူ ေဆာင ် ရွက်ရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ ငှက်ဖျာဵ လေျုပ်မျာဵ ကုိ 
ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူ ဵထဳသို့ ေပဵပို့ ရမည်ဖြ စ်သည်။ 



 

"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 (3/2//2021)                                                  (026,027)  
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(၁၁) စီမဳကိန်ဵ၀င်ေကျဵရွာမျာဵတင်ွ အမြ န်ငှက်ဖျာဵေသွဵစစ်ကိရိယာ(RDT)မျာဵနှငဴ် ငှက်ဖျာဵေဆဵမျာဵ သက ်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵ မှု အေေြ အေန၊ 
ေဆဵနှင်ေဴဆဵပစ္စည်ဵမျာဵပြ တလ်ပ်မှုအေေြ အေနအာဵစဲဆ်က်မပြ တ် ေစာင်ဴကြ ည်ဴစစ် ေဆဵေနရမည်ဖြ စ် ပြ ီဵ 
ေဆဵနှင်ေဴဆဵပစ္စည်ဵမျာဵသက်တမ်ဵကုနဆ်ုဳဵ ေြ င်ဵ၊  ပြ တလ်ပ်ေြ င်ဵ မျာဵ တတ်နိုင်သမှေ မဖြ စ် ေစရန်လိုအပ်ေသာ စီမဳ ေန့်ေဲွမှုမျာဵကုိ 
မဖြ စ်မေန ေဆာငရ်ွက်ထာဵ ရမည်ဖြ စ် သည်။ 

(၁၂) ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေဆာငရ်ွက်ေြ င်ဵသွာဵေရာက်ေဴဲေသာ ေရီဵစဲ်တိုင်ဵအတကွ် ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ် ေဆာင ် ရွက် ေျက် အစီ 
ရငေဳ်စာမျာဵ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) မျာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵ ကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူဵ နှငဴ် 
လက်ေထာက် စီမဳေျက်အရာရှိထဳသို့ လစဲ်ပုဳမှနတ်င်ပြ ရမည်။ 

(၁၃) စီမဳကိန်ဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာသတင်ဵအေျက်အလက်မျာဵ၊အကျို ဵေဳစာဵသူပြ ည်သူလူထုထဳမှ  ပြ န်လည် တုဳဴ ပြ န်မှု မျာဵကို စုေဆာင်ဵ၍ 
သုဳဵသပ်ထာဵေသာအစီရင်ေဳစာအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူဵထဳ (၂) ပတတ်စ်ကြ ိမ် အစီရင်ေဳစာတင်ပြ  ရမည်ဖြ စ်ပြ ီဵ 
လစဲ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေျက်အစီရင်ေဳစာမျာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵ ကြ ပ်ေရဵ မှူဵနငှ်ဴ စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက် (Programme 
Assistant) ထဳသို့  လစဲ် ၊ ပဳုမှန် သတ်မှတထ်ာဵေသာ အေျိန် အတိင်ုဵေပဵပုိ့ရမည်။ 

(၁၄) စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ေဒသအာဏာပုိင် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ စီမဳ ကိန်ဵ ၀င် 
ေကျဵရွာမျာဵရှိ တာ၀န်ရှသိူမျာဵ၊ ရပရ်ွာေေါင်ဵေဆာင်မျာဵ ၊ အေြ ာဵညှိနိှုင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် အဓိက ကျ သူမျာဵနှင်ဴ ဆက် သွယ်ညှိနိှုင်ဵ 
ပူဵေပါင်ဵေဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

(၁၅) ေဆဵနှင်ေဴဆဵပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ်စီမဳကိန်ဵပုိင်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ စီမဳေန့်ေဲွရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ လုပ် ငန်ဵ နှငဴ် ပတသ်က် 
ေသာမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ အစီရင်ေဳစာမျာဵနှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ အာဵလုဳဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ ရာ တင်ွလည်ဵ ေကာင်ဵ  မြ ို့နယ် 
ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှူ အာဵ ကူညီေထာက်ပဳဴေပဵ ရမည်ဖြ စ်သည်။ 

(၁၆)   ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ်ေရဵမှဵု  နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵလက်ေထာက်မျာဵ ထဳ ကွင်ဵဆင်ဵလက်ေထာက် ၏ေန့စဲ်လုပ် ငန်ဵ ေဆာင် 
ရွက်မှုအစီရင်ေဳစာကိ ု ပြ ညဴ်စုဳစွာ ေရဵသာဵပြ ီဵEmail ဖြ င်ဴ ပဳုမှန်နှင်ဴ အေျိန်မီှေပဵပုိ့ရမည်။ တာ၀န်ကျေကျဵရွာမျာဵ၏ 
အပတ်စဲေ်သွဵေဖာက်မှုမျာဵကိုလည်ဵ ပုဳမှန်ေပဵပုိ့ရမည်။ 

(၁၇) လစဲ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ အသုဳဵစရိတ်မျာဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာအေထာက်အထာဵ၊ေပြ စာ၊ ေဘာက် ေျာ၊ စာရွက် 
စာတမ်ဵအာဵလုဳဵအပါအ၀င်လုပ်ငန်ဵကြ ိုတင်ေငွနှင်ဴလုပ်ငန်ဵ အသုဳဵစရိတ် ေငွစာ ရင်ဵ  ရှင်ဵတမ်ဵအာဵ ကွင်ဵဆင်ဵကြ ီဵကြ ပ် ေရဵမှူဵ 
နှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵလက်ေထာက် (Finance Assistant) ထဳသို့  သတ ်မှတ်ထာဵေသာ အေျိနအ်တိုင်ဵ  ပြ ည်ဴစဳုစွာ အေျိနမ်ှ ီေပဵပုိ့ရမည်။ 

(၁၈)   ကြ ီဵကြ ပ်သူအဆင်ဆဴငဴ်မှ အေါအာဵေလျာ်စွာေပဵအပ်ေသာ စီမဳကိန်ဵ နှငဴ်ပတသ်က်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ တာ၀န် 
          မျာဵကို လည်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်သည်။ 

လုိအပ်ေသာအရည်အေျင်ဵမျာဵ -  

  မြ န်မာနုိင်ငဳသာဵဖြ စ်ရမည်။ 

 အနည်ဵဆုဳဵ  တက သိုလ်တကေ်ရာက်ေနဆဲဖြ စ်ရမည်။(ဘွဲ့ရရှသိူမျာဵလည်ဵေလှောက်ထာဵနုိင်ပါသည်) 

  ပြ ည်တွင်ဵ/ နုိင်ငဳတကာ အစုိဵရမဟုတေ်သာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (သို့မဟုတ်)  မြ န်မာနိုင်ငဳကြ က်ေေြ နီ အသင်ဵ တို့တင်ွ 
စီမဳကိန်ဵနှင်ဴဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကြ ုဳအနည်ဵဆုဳဵ  (၁) နှစ် ရှိရမည်။ 

 အေက်အေဲ/ ဖိအာဵမျာဵေသာ အလုပ်မျာဵကိ ုအမှအီေိကုင်ဵ စွာ ေဆာငရ်ွက်နိငု်ရမည်။ 

 အဖဲွ့အစည်ဵနှင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တစ်ဦဵေျင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှု အရည် အေျင်ဵနှင် ဴ
စီမဳကိန်ဵအဖဲွ့အတငွ်ဵတွင်လည်ဵ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဘက်မျာဵနှငဴ် ညှိနိှုင်ဵပူဵေပါင်ဵလုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။ 

 (ရှမ်ဵ၊ ပအိုဝဴ် စသည်ဖြ င်ဴ) ေဒသေဳဘာသာစကာဵေကာင်ဵစွာတတ်ကျွမ်ဵသူ ဦဵစာဵေပဵမည်။ 

 သက်ဆိင်ုရာအလုပ်ေလှောက်ထာဵေသာမြ ို့နယ်၏ ေဒသေဳ၀န်ထမ်ဵမျာဵ ဦဵစာဵေပဵမည်။ 

 သွာဵလာရန်ေက်ေဲေသာေဒသမျာဵ/ေဝဵလဳေေါင်ဖျာဵေဒသမျာဵသို့ေရီဵသွာဵလာနိုင်ပြ ီဵ/သွာဵလိုပြ ီဵ လိုအပ် ပါက ရုဳဵေျိန် 
 ပြ င်ပတွင်လည်ဵ လုပ်ကိုင်နုိင်သူ/လုပ်ကိုင်လိသုူ ဖြ စ်ရမည်။ 



 

"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 (3/2//2021)                                                  (026,027)  
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 ေမာ်ေတာ်ဆိငု်ကယ်ကျွမ်ဵကျင်စွာေမာင်ဵနှင်နုိင်ပြ ီဵ ယာဲ်ေမာင်ဵလိုင်စင်ရှရိမည်။  

 အ င်္ဂလိပ်ဘာသာ အေေြ ေဳ ဗဟုသုတ ရှလိှေင်ပုိေကာင်ဵသည်။     

  ကြ က်ေေြ နီေစတနာလုပ်အာဵရှင်မျာဵလည်ဵေလှောက်ထာဵနုိင်သည်။ 
 

  
စိတ်ပါ၀င်စာဵသူမျာဵသည် ကုိယ်ေရဵရာဇ၀င်နှငဴ်အတူ လုိအပ်ေသာအေထာက်အထာဵ မိတ္တ ူ/PDF Version  ဖြ ငဴ်ေအာက်ပါ Email 
လိပ်စာသုိ့ဖြ စ်ေစ လူကုိယ်တုိင်ဖြ စ်ေစလာေရာက်ေလှောက်ထာဵနုိင်ပါသည်။ 

           

           ေနပြ ည်ေတာ်ရုဳဵ ေျုပ်                          စီမဳကိန်ဵ ရုဳဵ     

    မြ န်မာနုိင်ငဳကြ က်ေေြ နီအသင်ဵ            မြ န်မာနုိင်ငဳကြ က်ေေြ နီအသင်ဵ 

ရာဇသ င်္ဂဟလမ်ဵမကြ ီဵ၊ ဒက္ခဏိသီရိမြ ို့၊   အမှတ်၊(၁၂၁)  ေဈဵပုိင်ဵရပ်ကွက်၊ေွာညိုလမ်ဵ 

                ေနပြ ည်ေတာ်။                ၊ေတာင်ကြ ီဵမြ ို့။ 

          

                                                                             Email: mrcshr.tgi2020@gmail.com 

          အေသဵစတိအ်ေျက်အလက် မျာဵအာဵ www.redcross.org.mm တင်ွ ၀င်ေရာက်ကြ ည်ရဴှုနုိင်ပါသည်။ 

လူေတွ့စစ်ေမဵေြ င်ဵ ေရွဵေျယ်ေဳရသူကုိသာ အေကြ ာင်ဵကြ ာဵမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

http://www.redcross.org/

