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အလုပ်လလ ျှောက်လ ျှောလြေါ်ယူခြင််း 

ရာထ ူးအမည်  :  ကွင်ူး ဆင ်ူးလက ်ထထာက် 

အလေအတွက်  :  (၁) ဦ်း 

အစီေင်ြစံျှောတင်ခပခြင််း : ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်း 

ဌျှောန  :  ကျန််းမျှောလေ်းဌျှောန 

တျှော၀န်ကျေျှောလနေျှော : ကွန်ဟိန််း 

ကျှောလ : ၂၀၂၁ ြုန စ် မ  ၂၀၂၃ ြုန စ်အထိ  

အကျ ိ်းြံစျှော်းြငွ ်မျျှော်း  :      လစျှော +  ကိုယ်ြနဓာထိြုိက်မှုန င ် လေျှောဂါဘယအျှောမြံ +  လုပ်ငန်တွင််း 

        သင်တန််းမျျှော်း + ြေီ်းသွျှော်းစျှော်းေိတ် +  လေ ျှောင်တြင်ြွင ်+  ကူ်းစက်လေျှောဂါ 

        ကျှောကွယ်ြငွ ် + လုပ်သက်ြွင ်+ လဆ်းလက်မ တ်ြစံျှော်းြွင ်+  မီ်းဖွျှော်းြွင ်+  

        အစျှော်းထို်းြံစျှော်းြငွ ် 

                                    

ထလ ာက်လ ာပ ိ တ်ရက်  :  ၁၄. ၁၂.၂ ၀၂ ၁   (၁ ၆:၃၀)  နာရီ  

မမန်မာနိိုင်ငံကကက ်ထမြေ နီအ သင်ူးသည်"လူထုအလခြခပ င က်ဖျျှော်းလေျှောဂါကျှောကွယ်လေ်းစီမံကိန််း" ကို UNOPS/GF 

(ကမ္ျှော ေံပံုလငွ) လထျှောက်ပံ မှုခဖင်  ေ မ််းခပည်နယ်လတျှောင်ပိုင််းတွင် ၂၀၁၁ ြနု စ်မ  စတင်အလကျှောင်အထည်လဖျ်ှော 

လဆျှောင်ေွက်လျက်ေ ိပါသည်။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ြနု စ်န င ် ၂၀၁၈၌လည််းလကျှောင််းမမိ ြို့နယ်(၁၁) မမိ ြို့နယ်တွင် လကျ်းေွျှော 

၁၀၀၀ အထိတုိ်းြျ ြို့လဆျှောင်ေွက်ြ  ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြုန စ်တွင် မမိ ြို့နယ်(၁၅)မမိ ြို့နယ်တွင် လကျ်းေွျှောလပါင််း(၈၀၀)၌ 

လည််းလကျှောင််းတုိ်းြျ ြို့လဆျှောင်ေွက်ြ  မပီ်းခဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၃ြုန စ်တွင် ေ မ််းခပည်နယ်လတျှောင်ပိုင််းမမိ ြို့နယ်(၅)မမိ ြို့နယ်ေ ိ လကျ်းေွျှော(၂၅၀)၌UNOPS/GF RAI3E 

ေံပံုလငွ အလထျှောက်အပံ ခဖင ် အလကျှောင်အထည်လဖျ်ှော လဆျှောင်ေွက်သွျှော်းမည်ခဖစ်သည်။ အဓိကစီမံြျက်လုပ်ငန််း 

မျျှော်းမ ျှော လူထုအလခြခပ ဘက်စံလုစတနာ ဝန်ထမ််းင က်ဖျျှော်းလုပ်သျှော်းမျျှော်းသင်တန််းလပ်းခြင််း၊ အြမ  င က်ဖျျှော်းလသွ်း 

လဖျှောက်စစ် လဆ်း ကုသခြင််း၊ တျှောေ ည်ြလံဆ်းစိမ်ခြင်လထျှောင်မျျှော်းလထျှောက်ပံ ခြင််း၊ ကျန််းမျှောလေ်းအသိပညျှောလပ်း 

ခြင််းစသည်တုိို့ခဖစ်သည်။ခမန်မျှောနုိင်ငံကကက်လခြနီအသင််းသည်စီမံကိန််းလုပ်ငန််းမျျှော်းစတင်လဆျှောင်ေွက်စဉ်မ စ၍”
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လူထုအလခြခပ င က်ဖျျှော်း လေျှောဂါကျှောကွယ်လေ်းစီမံကိန််း”လုပ်ငန််းမျျှော်းလဆျှောင်ေွက်ေျှောတွင်   အမျ ိ်းသျှော်းင က် ဖျျှော်း 

တုိက်ဖျက်လေ်းစီမံကိန််း (NMCP)၊ ခပည် နယ်ေပကန (State VBDC Team)၊ ခပည်နယ် ကျန််းမျှောလေ်းဦ်းစီ်းဌျှောန၊ 

သက်ဆိုင်ေျှောစီမံကိန််း ဝင်မမိ ြို့ နယ် ကျန််းမျှောလေ်းဦ်းစီ်းဌျှောနမျျှော်းန င  ် လကျ်းေွျှော၊ မမိ ြို့နယ်၊ ခပည်နယ်၊ ဗဟို 

အဆင ်ဆင ် သက်ဆိုင်ေျှော Stakeholders မျျှော်းန င  ်ပ်ူးလပါင််းည ိနိှုင််းလဆျှောင်ေွက်ြ  မပီ်း ယြုလည််း ထိုက  သုိို့ ဆက် 

လက်လဆျှောင် ေွက်သွျှော်းမည် ခဖစ် သည်။  ခမန်မျှော နုိင်ငံ ကကက်လခြနီအသင််း၊” လူထုအလခြခပ င က် ဖျျှော်း လေျှောဂါ 

ကျှောကွယ်လေ်း စီမံကိန််း”သည်  ၂၀၁၆-၂၀၃၀ အမျ ိ်းသျှော်း မဟျှောဗျ ဟျှောစီမံကိန််းေည်မ န််း ြျက်မျျှော်းအျှော်း ခပည မ် ီ 

လစေန် အလကျှောင်ထည် လဖျ်ှော လဆျှောင် ေွက်ေျှောတွင် တလထျှောင ်တလနေျှောမ ပါ၀င်လဆျှောင်ေွက်လန ခြင််းလည််းခဖစ် 

သည်။ 

ရညရ်ွယ်ြေျက်။ ။စီမံကိန််းလက်လထျှောက်န င ်ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမှု်း၏ကကီ်းကကပ်မှုလအျှောက်တွင်ကွင််းဆင််း 

လက် လထျှောက် တစ်ဉ်ီး သည် မိမိတျှော၀န်ကျလကျ်းေွျှောမျျှော်းတွင် လဆျှောင်ေွက်သည ်စီမံြျက်လုပ်ငန််းမျျှော်း ကို 

လအျှောင်ခမင်ထိလေျှောက်လအျှောင် လဆျှောင်ေွက်ေန်န င ် ICMV မျျှော်းကို လိုသလိုကကီ်းကကပ်ေန် ၊ မိမိတျှော၀န်ကျ လကျ်းေွျှော 

မျျှော်း တွင်လဆျှောင်ေွက်သည ်စီမံြျက်လုပ်ငန််းအျှော်းလံု်းန င ပ်တ်သက်သည်မျျှော်းကိုအလံု်းစံတုျှော၀န်ယူ၊ တျှော၀န်ြံ 

လဆျှောင်ေွက်ေန်န င ်ကကီ်းကကပ်သူမျျှော်းန င ်လိအုပ်သလိုဆက်သွယည် ိနိှုင််းလဆျှောင်ေွက်မပီ်းပံုမ နအ်စီေင်ြစံျှောတင်ခပေန်

ခဖစ်သည်။လုပ်ငန််းမျျှော်းလဆျှောင်ေွက်ေျှောတွင်MRCS၏လပေါ်လစီမျျှော်း၊လုပ်ထံု်းလုပ်နည််းမျျှော်းန င ်အလခြြမံူမျျှော်းကိုတိ

ကျစွျှောလိုက်နာလဆျှောင်ေွက်မည်။ 

ကွင်ူး ဆင ်ူးလက ်ထထာက်လိုပ ်ငန်ူးတာ၀ န်မျာူး 

(၁) စီမံကိန််း၀င်လကျ်းေွျှောမျျှော်းေ ိ  လူထုအလခြခပ ဘက်စုံလစတနာ ၀န်ထမ််း (င က်ဖျျှော်း) လုပ်သျှော်းမျျှော်း အလုပ်ြွင် 

သင် တန််းလပ်း ခြင််း၊ လုပ်ငန််း လဆျှောင်ေွက်မှုမျျှော်း ထိလေျှောက်မှုေ ိလစေန် ကကီ်းကကပ်ခြင််းမျျှော်းလဆျှောင်ေွက်ေ 

မည်။ 

(၂) စီမံကိန််း၀င်လကျ်းေွျှောမျျှော်းတွင်  လတျှောသွျှော်းညအိပ်မျျှော်း / လေ ြို့လခပျှောင််းလုပ်သျှော်းမျျှော်းကို  တျှောေ ည်ြံ လဆ်းစိမ် 

ခြင် လထျှောင်မျျှော်းအြမ  ခဖနိ်ု့လဝခြင််း၊ င က်ဖျျှော်းလသွ်းလဖျှောက် စစ်လဆ်းကုသခြင််း၊ ထိလေျှောက်လသျှော ကျန််းမျှော 

လေ်း အသိ ပညျှောလပ်း လဟျှော လခပျှောပွ မျျှော်း ခပ လုပ်ခြင််းလုပ်ငန််းမျျှော်းအျှော်း စီမံလဆျှောင်ေွက်ေျှော၌ စီမံကိန််း 

လက်လထျှောက် (Programme Assistant) န င်  ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်း (Field Supervisor) တုိို့အျှော်း 

ကူည ီလထျှောက်ပံ  လပ်းေမည်ခဖစမ်ပီ်း၊ လကျ်းေွျှောအဆင် စီမံကိန််း လုပ်ငန််းမျျှော်း အလကျှောင်အထည်လဖျ်ှော လဆျှောင် 

ေွက်မှု တုိင််းတွင် ပါ၀င် လဆျှောင်ေွက် ေမည်။  
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(၃) တစ်လလ င်တျှော၀န်ကျ စီမံကိန််းလကျ်းေွျှောအနည််းဆံု်း (၁၅) ေွျှောသုိို့ အေည်အလသွ်းေ မိပီ်း ထိလေျှောက် အကျ ိ်း 

ေ ိ သည်  ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်ခြင််းန င ်လစျှောင် ကကည် စစ်လဆ်းခြင််း ြေီ်းစဉ်မျျှော်းသွျှော်းလေျှောက်မပီ်း ၊ စီမံကိန််း 

လကျ်းေွျှော မျျှော်း ေ ိ လူထု   အလခြခပ ဘက်စံုလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်း ၏ င က်ဖျျှော်း လသွ်း 

လဖျှောက်စစ် လဆ်းကုသ မှုမျျှော်း၊ လဆ်းန င် လဆ်း ပစစည််းမျျှော်းစီမံြန်ို့ြွ မှု၊အခမန်လသွ်းလဖျှောက်စစ်လဆ်းကိေိယျှော 

မျျှော်း (RDT) န င်  င က်ဖျျှော်း လဆ်း မျျှော်းစီမံြန်ို့ြွ ထိန််းသိမ််း ထျှော်း ေ ိမှု၊ လိုအပ်မှုစသည်တုိို့ကို ထိ လေျှောက်စွျှော 

ကွင််းဆင််း ကကီ်းကကပ် တျှော၀န်ယူ လဆျှောင် ေွက်ေမည်။  

(၄) စီမံကိန််းလကျ်းေွျှောအသီ်းသီ်းေ ိ လူထုအလခြခပ ဘက်စုံလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်းသည် င က် 

ဖျျှော်း လသွ်းလဖျှောက်စစ်လဆ်းကုသခြင််း လုပ်ငန််းအျှော်း ပံုမ နလ်ဆျှောင်ေွက်လစေန်န င်  ထိုသုိို့လဆျှောင်ေွက် ေျှော တွင် 

သတ်မ တ် ထျှော်းလသျှော လျျှောထျှော်းြျက်မျျှော်းခပည် မီလစေန် ၊ ကကက်လခြနီလစတနာ လုပ်အျှော်းေ င်မျျှော်းမ  င က်ဖျျှော်း 

ပို်းလတွြို့ လူနာမျျှော်းအျှော်း လဆ်းကုသ  ေျှောတွင်လည််း အမျ ိ်းသျှော်း င က်ဖျျှော်း တုိက်ဖျက်လေ်းစီမံကိန််းမ  သတ် 

မ တ်လမ််း ည န် ထျှော်းလသျှော (the most updated treatment guideline) လဆ်းကုသမှု အည န််းမျျှော်း 

အတုိင််း ထိလေျှောက်မ န်ကန် စွျှောကုသနုိင်ေန် ကွင််းဆင််းလက်လထျှောက် အလနခဖင်  တျှော၀န်ယူကကီ်းကကပ် 

လဆျှောင် ေွက် ေမည်ခဖစ်သည်။  

(၅) လူထုအလခြခပ ဘက်စံုလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်းသည် င က်ဖျျှော်းမဟုတ်လသျှောအခြျှော်းလသျှော 

လေျှောဂါ မျျှော်း ေ ိသည်  သံသယေ ိ လူနာမျျှော်းကိုေ ျှောလဖွခြင််းမျျှော်း၌ လသျ်ှောလည််းလကျှောင််း၊ နီ်းစပ်ေျှောကျန််းမျှောလေ်း 

ဌျှောနမျျှော်းသိုို့သံသယေ ိလူနာမျျှော်းကိုည န််းပိုို့ခြင််းမျျှော်းတွင်လည််းလကျှောင််းကွင််းဆင််းလက်လထျှောက်အလနခဖင်  

ကကီ်းကကပ် လဆျှောင်ေွက်ေမည်ခဖစ ်သည်။ 

(၆) လူထုအလခြခပ ဘက်စံုလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်းသည် စီမံကိန််းလုပ်ငန််းမျျှော်းတွင် စိတ်ပါ 

၀င် စျှော်း စွျှော ၊ တက်ကကွစွျှောလုပ်ငန််းလဆျှောင်ေွက်နုိင်ေန်န င် ၎င််းတုိို့၏လကျ်းေွျှောတွင် င က်ဖျျှော်းလသွ်းလဖျှောက် စစ် 

လဆ်းကု သခြင််းလုပ်ငန််း အပါအ၀င်အခြျှော်းစီမံကိန််း လုပ်ငန််းမျျှော်းလဆျှောင်ေွက်ေျှောတွင် လတွြို့ကကံ  ေလသျှော 

စိန် လြေါ်မှုမျျှော်း၊ အြက်အြ မျျှော်း န င်  အတျှော်း အဆီ်းမျျှော်းကို လဖျ်ှောထုတ်ေ ျှောလဖွလခဖ ေ င််းလပ်း ေမည်ခဖစ်သည်။ 

(၇) လူထုအလခြခပ ဘက်စံုလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်းထံမ  င က်ဖျျှော်းလြျ ပ် အစီေင်ြံစျှောမျျှော်းကို 

လစဉ်  ပံုမ န် ေေ ိေန် တျှော၀န်ယူလဆျှောင်ေွက်ေမည်ခဖစ်မပီ်း ၄င််းတုိို့အျှော်းလုပ်ငန််းလဆျှောင်ေွက်မှုမျျှော်းန င်  ပတ် 

သက် လသျှော အကကံခပ ြျက် မျျှော်း န င်  မွမ််းမံသင်တန််းမျျှော်းကို လိုအပ်သလိုလဆျှောင်ေွက်လပ်းေမည် ခဖစ် 

သည်။ 
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(၈) မိမိတျှော၀န်ယူထျှော်းလသျှော စီမံကိန််း၀င်လကျ်းေွျှောမျျှော်းေ ိ လူထုအလခြခပ ဘက်စုံလစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း) 

လုပ်သျှော်း မျျှော်း ေယူထျှော်းလသျှောင က်ဖျျှော်း လြျ ပ်အစီေင်ြစံျှောမျျှော်းအျှော်း မ န်ကန်ခပည် စုံမှုေ ိလစေန် လသြျျှောစွျှော 

စီစစ် မပီ်း လနာက်အဆိုပါ လကျ်းေွျှောမျျှော်း၏ င က်ဖျျှော်းလဆ်းကုသမှုအစီေင်ြစံျှောအြျ ပ်အျှော်း သုံ်းသပ်ြျက်မျျှော်း 

န င်  တကွ ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်း ထံသုိို့တင်ခပေမည်။ 

(၉)    မိမိပံုလသ(သုိို့) အလ ည ်ကျ တျှော၀◌န်ယူထျှော်းလသျှောစီမံြျက် လကျ်းေွျှောမျျှော်းတွင် ခပ လုပ်သည ် စီမံကိန််းလုပ် 

ငန််း မျျှော်းလဆျှောင်ေွက်မှုန င ်ပတ်သက်သည ်ကိစအ၀၀ ကိုတျှော၀န်ယူ တျှော၀န်ြလံဆျှောင်ေွက်ေမည်။ 

(၁၀) စီမံကိန််း၀င်လကျ်းေွျှောမျျှော်းသုိို့ ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လဆျှောင်ေွက်ခြင််း သွျှော်းလေျှောက်စဉအ်တွင််း လူထုအလခြခပ  

ဘက် စုံ လစတနာ ၀န်ထမ််း(င က်ဖျျှော်း)လုပ်သျှော်းမျျှော်း လစ်လပ်လ င်လသျ်ှောလည််းလကျှောင််း၊ လသွ်းလဖျှောက် စစ် 

လဆ်းခြင််း လျျှောထျှော်းြျက် မခပည် မီလ င်လသျ်ှောလည််းလကျှောင််း၊ အဆိုပါလကျ်းေွျှောအတွင််း င က်ဖျျှော်းသံသယ 

လူနာ မျျှော်းကို  ေ ျှောလဖွလသွ်းလဖျှောက်စစ်လဆ်း ကုသခြင််းအျှော်း ကွင််းဆင််းလက်လထျှောက်မ  အလ ဉ််းသင် သလို 

တျှော၀န်ယူ လဆျှောင် ေွက်ေမည်ခဖစမ်ပီ်း င က်ဖျျှော်း လြျ ပ်မျျှော်း ကို ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်းထံသိုို့ လပ်းပိုို့ 

ေမည်ခဖစ်သည်။ 

(၁၁) စီမံကိန််း၀င်လကျ်းေွျှောမျျှော်းတွင် အခမန်င က်ဖျျှော်းလသွ်းစစ်ကိေိယျှော(RDT)မျျှော်းန င်  င က်ဖျျှော်းလဆ်းမျျှော်း သက် 

တမ််း ကုန်ဆံု်းမှု အလခြအလန၊ လဆ်းန င် လဆ်းပစစည််းမျျှော်းခပတ်လပ်မှုအလခြအလနအျှော်းစဉ်ဆက်မခပတ် 

လစျှောင် ကကည် စစ် လဆ်းလနေမည်ခဖစ ် မပီ်း လဆ်းန င် လဆ်းပစစည််းမျျှော်းသက်တမ််းကုန်ဆံု်းခြင််း၊ ခပတ်လပ်ခြင််း 

မျျှော်း တတ်နုိင်သမ  မခဖစ် လစေန်လိုအပ်လသျှော စီမံ ြန်ို့ြွ မှုမျျှော်းကို မခဖစ်မလန လဆျှောင်ေွက်ထျှော်း ေမည်ခဖစ် 

သည်။ 

(၁၂) ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လဆျှောင်ေွက်ခြင််းသွျှော်းလေျှောက်ြ  လသျှော ြေီ်းစဉ်တုိင််းအတွက် ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ် 

လဆျှောင် ေွက် ြျက် အစီ ေင်ြစံျှောမျျှော်း၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) 

မျျှော်းကို ကွင််းဆင််း ကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်း န င်  လက်လထျှောက် စီမံြျက်အေျှောေ ိထံသုိို့ လစဉ်ပံုမ န်တင်ခပေမည်။ 

(၁၃) စီမံကိန််းန င် ပတသ်က်လသျှောသတင််းအြျက်အလက်မျျှော်း၊အကျ ိ်းြံစျှော်းသူခပည်သူလူထုထမံ  ခပန်လည် 

တုံို့ခပန်မှု မျျှော်းကို စုလဆျှောင််း၍ သုံ်းသပ်ထျှော်းလသျှောအစီေင်ြစံျှောအျှော်း ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမ  ်းထံ (၂) 

ပတ်တစ်ကကိမ် အစီေင်ြံစျှောတင်ခပ ေမည်ခဖစ်မပီ်း လစဉ်လပု်ငန််းလဆျှောင်ေွက်ြျက်အစီေင်ြစံျှောမျျှော်းကို 

ကွင််းဆင််းကကီ်း ကကပ်လေ်း မ  ်းန င်  စီမံကိန််းလက်လထျှောက် (Programme Assistant) ထံသုိို့ လစဉ် ၊ ပံုမ န် 

သတ်မ တ်ထျှော်းလသျှော အြျန်ိ အတုိင််းလပ်းပိုို့ေမည်။ 
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(၁၄) စီမံကိန််းလုပ်ငန််းမျျှော်းကို အလကျှောင်အထည်လဖျ်ှောလဆျှောင်ေွက်ေျှောတွင် လေသအျှောဏျှောပိုင် အဖွ ြို့အစည််းမျျှော်း၊ 

စီမံ ကိန််း ၀င် လကျ်းေွျှောမျျှော်းေ ိ တျှော၀န်ေ ိသူမျျှော်း၊ ေပ်ေွျှောလြါင််းလဆျှောင်မျျှော်း ၊ အခြျှော်းည ိနိှုင််းလဆျှောင်ေွက်ေန် 

အဓိက ကျ သူမျျှော်းန င်  ဆက် သွယ်ည ိနိှုင််း ပူ်းလပါင််းလဆျှောင်ေွက်ေမည်။ 

(၁၅) လဆ်းန င် လဆ်းပစစည််းမျျှော်းန င် စီမံကိန််းပိုင်ပစစည််းမျျှော်းအျှော်း စီမံြန်ို့ြွ ေျှောတွင်လည််းလကျှောင််း၊ စီမံကိန််း လုပ် 

ငန််း န င်  ပတ်သက် လသျှောမ တ်တမ််းမျျှော်း၊ အစီေင်ြစံျှောမျျှော်းန င်  စျှောေွက်စျှောတမ််းမျျှော်း အျှော်းလံု်းကို ထိန််းသိမ််း 

ေျှော တွင်လည််း လကျှောင််း မမိ ြို့နယ် ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပလ်ေ်းမ  အျှော်း ကူညီလထျှောက်ပံ လပ်း ေမည်ခဖစ်သည်။ 

(၁၆)   ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ်လေ်းမှု်း န င  ် စီမံကိန််းလက်လထျှောက်မျျှော်း ထံ ကွင််းဆင််းလက်လထျှောက် ၏လနို့စဉ်လုပ် 

ငန််း လဆျှောင် ေွက်မှုအစီေင်ြစံျှောကို ခပည ်စုံစွျှော လေ်းသျှော်းမပီ်းEmailခဖင ် ပံုမ နန် င ် အြျန်ိမ ီလပ်းပိုို့ေမည်။ 

တျှော၀န်ကျလကျ်းေွျှောမျျှော်း၏ အပတ်စဉ်လသွ်းလဖျှောက်မှုမျျှော်းကိုလည််း ပံုမ နလ်ပ်းပိုို့ေမည်။ 

(၁၇) လစဉ်လပု်ငန််းလဆျှောင်ေွက်ထျှော်းလသျှော အသုံ်းစေိတ်မျျှော်းန င် သက်ဆိုင်လသျှောအလထျှောက်အထျှော်း၊လခပစျှော၊ 

လဘျှောက် ြျျှော၊ စျှောေွက် စျှောတမ််းအျှော်းလံု်းအပါအ၀င်လုပ်ငန််းကကိ တင်လငွန င် လုပ်ငန််း အသုံ်းစေိတ် လငွစျှော 

ေင််း ေ င််းတမ််းအျှော်း ကွင််းဆင််းကကီ်းကကပ် လေ်းမ  ်း န င်  ဘဏ္ဍျှောလေ်းလက်လထျှောက် (Finance Assistant) 

ထံသုိို့ သတ် မ တ်ထျှော်းလသျှော အြျန်ိအတုိင််း ခပည် စုံစွျှော အြျန်ိမ ီ လပ်းပိုို့ေမည်။ 

(၁၈)  ကကီ်းကကပ်သူအဆင် ဆင် မ  အြါအျှော်းလလျျှော်စွျှောလပ်းအပ်လသျှော စီမံကိန််းန င် ပတ်သက်သည် လုပ်ငန််း တျှော၀န် 

          မျျှော်းကို လည််း လဆျှောင်ေွက်ေမည်ခဖစ်သည်။ 

လိိုအပ ်ထသ ာအရ ည်အ ြေျင် ူးမ ျာူး -  

 မမန်မာနိိုင်ငံ သာူးမြ စ်ရမ ည် ။ 

 အနည််းဆံု်း တက သုိလ်တက်လေျှောက်လနဆ ခဖစ်ေမည်။(ဘွ ြို့ေေ ိသူမျျှော်းလည််းလလ ျှောက်ထျှော်းနုိင်ပါသည်) 

 ခပည်တွင််း/ နုိင်ငံတကျှော အစုိ်းေမဟုတ်လသျှောအဖွ ြို့အစည််းမျျှော်း (သုိို့မဟုတ်) ခမန်မျှောနုိင်ငံကကက်လခြနီ 

အသင််းတုိို့တွင် စီမံကိန််းန င် ဆက်စပ်လသျှော လုပ်ငန််းအလတွြို့အကကံ အနည််းဆံု်း (၁) န စ် ေ ိေမည်။ 

 အြက်အြ / ဖိအျှော်းမျျှော်းလသျှော အလုပ်မျျှော်းကို အမ ီအြိုကင််းစွျှော လဆျှောင်ေွက်နိုင်ေမည်။ 

 အဖွ ြို့အစည််းန င် လသျ်ှောလည််းလကျှောင််း၊ တစ်ဦ်းြျင််းလသျ်ှောလည််းလကျှောင််း ဆက်သွယ်လဆျှောင်ေွက်မှု အေည် 

အြျင််းန င်  စီမံကိန််းအဖွ ြို့အတွင််းတွင်လည််း လုပ်လဖျ်ှောကိုင်ဘက်မျျှော်းန င်  ည ိနိှုင််းပူ်းလပါင််းလုပ်ကိုင် 

နုိင်ေမည်။ 

 (ေ မ််း၊ ပအုိဝ်  စသည်ခဖင် ) လေသြံဘျှောသျှောစကျှော်းလကျှောင််းစွျှောတတ်ကျွမ််းသူ ဦ်းစျှော်းလပ်းမည်။ 

 သက်ဆိုင်ေျှောအလုပ်လလ ျှောက်ထျှော်းလသျှောမမိ ြို့နယ်၏ လေသြံ၀န်ထမ််းမျျှော်း ဦ်းစျှော်းလပ်းမည်။ 



"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)                                                  (037)  
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 သွျှော်းလျှောေန်ြက်ြ လသျှောလေသမျျှော်း/လဝ်းလံလြါင်ဖျျှော်းလေသမျျှော်းသုိို့ြေီ်းသွျှော်းလျှောနုိင်မပီ်း/သွျှော်းလိုမပီ်း လိုအပ် 

ပါက ရံု်းြျန်ိ ခပင်ပတွင်လည််း လုပ်ကိုင်နိုင်သူ/လုပ်ကိုင်လိုသူ ခဖစ်ေမည်။ 

 လမျ်ှောလတျ်ှောဆိုင်ကယ်ကျွမ််းကျင်စွျှောလမျှောင််းန င်နုိင်မပီ်း ယျှောဉ်လမျှောင််းလိုင်စင်ေ ိေမည်။  

 အဂဂလိပ်ဘျှောသျှော အလခြြ ံဗဟုသုတ ေ ိလ င်ပိုလကျှောင််းသည်။     

 ကကက်လခြနီလစတနာလုပ်အျှော်းေ င်မျျှော်းလည််းလလ ျှောက်ထျှော်းနိငု်သည်။ 

 

  

စိတ်ပါ ၀င်စ ာူးသ မ ျာူး သည်  ကိိုယ်ထရူးရာ ဇ၀င် နှင် အ တ  လိို အပ ်ထသ ာအထထ ာ က်အထာူး  မ ိတတူ/PDF Version 

မြင ် ထအာက်ပ ါ Email လိပ် စာ သိိုို့မြစထ်စ  လ ကိိုယ် တိိုင် မြစ်ထစလာထရ ာက်ထလ ာ က်ထာူးနိိုင်ပါ သည် ။ 

           

           ထနမပ ည်ထတ ာ်ရံိုူးြေျ ျုပ်                          စီမံက ိန်ူးရံို ူး     

   မမန်မာနိိုင်ငံကကက ်ထမြေ နီအ သင်ူး           မမန်မာ နိိုင်ငံကကက ်ထမ ြေနီအ သင်ူး 

ရာဇ သင်္ဂဟ လမ ်ူးမ ကကီူး၊ ဒ ကခိဏသီရိမမိျုြို့ ၊   အမ ှတ် ၊(၁၂၁) ထ  ဈ ူး ပ ိိုင်ူး ရပ ်ကွက ်၊ြောွညိ ျုလမ ်ူး 

                ထနမပ ည်ထ တာ် ။                ၊ထ တာင် ကကီူးမမ ိျုြို့။ 

          

                                                                             Email: mrcshr.tgi2020@gmail.com 

          အလသ်းစိတ်အြျက်အလက် မျျှော်းအျှော်း www.redcross.org.mm တွင် ၀င်လေျှောက်ကကည် ရှုနုိင်ပါသည်။ 

လ ထတွြို့စ စ်ထမ ူးမြေင်ူး ထရွူးြေျ ယ်ြံေရသ ကိို သာ  အထကက ာ င်ူးကက ာူးမ ည်မြစပ် ါသည်။ 

 

http://www.redcross.org/

