Myanmar Red Cross Society
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
ရာထူးအမည်

: ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ရရးမှူး

အရရအတွက်

: (၅) ဦး

ဌာန

: ကျန်းမာရရးဌာန

အစီရင်ခံတင်ပပမှု

: စီမံချက်အရာရှိ

တာ၀န်ကျရာရနရာ

: မမို ့သစ်မမို ့

Grade

:C2

ရလျှောက်လွှာပိတ်ရက်

: ၂၀. ၀၂ .၂၀၁၈၊ (၁၆:၃၀) နာရီ

စီမံချက်အရကကာင်းအရာ
ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းသည် ဒိန်းမတ်ကကက်ရပခနီအသင်း၏ ကူညီရထာက်ပံ့မှုပြင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရရး၊
ကိုယ်ဝန်ရဆာင်နှင့်မိခင်ကရလးစီမံချက်ကို စတင်အရကာင်ထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက် လျှေက်ရှိပါသည်။ ယခုစီမံချက်
သည် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရရး၊ ကိုယ်ဝန်ရဆာင်နှင့် ငါးနှစ်ရအာက် ကရလးငယ်များနှင့် ပတ်သက်ရသာ ကျန်း
မာရရးဝန်ရဆာင်မှုများကို ရကျးလက်ရနပပည်သူလူထုမှ လက်လှမ်းမှီ၍ အသုံးပပုလာနိုင်မှုများ တိုးတက် လာရစ
ရန်ရည်ရွယ်မပီး မရကွးတိုင်းရဒသကကီး၊ မမို ့သစ်မမို ့နယ်ရှိ ရကျးလက်ကျန်းမာရရးဌာန (၂) ခု တွင် အရကာင်အ
ထည်ရြာ်ရဆာင်ရွက်သွားမည်ပြစ်ပါသည်။ မိခင်နှင့်ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးကျန်းမာရရးကို အဓိကထား၍ သွားလာရ
ခက်ခဲရသာ ရကျးလက်ရနပပည် သူလူထု (၆၁၀၂၂) ဦး (ရရွှ ရပပာင်
့
းလုပ်သား၂၀ဝ၀ခန် ့)ကို ဦးတည်အုပ်စုအရနပြင့်
ရဆာင်ရွက်သွားမည်။
စီမံချက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ
(၁)

အရည်အရသွးပပည့်ဝရသာ မိခင်နှင့် ကရလးကျန်းမာရရးဝန်ရဆာင်မှုများကို အိမ်ရထာင်စုများ အထိပြန် ့ရဝ
နိုင်ရန် ကျန်းမာရရးစနစ်များအားပမှင့်တင်ပခင်း

(၂)

အပြစ်များရသာရရာဂါများနှင့် ကျန်းမာရရးပပသာနာများအား ဦးတည်ကာပပည်သူလူထု၏စွမ်းရဆာင် ရည်
များအားတိုးပမှင့်ရပးပခင်း

(၃)

ကျန်းမာရရးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရရရှည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ပမန်မာနိုင်ငံကကက် ရပခနီအသင်း
၏စွမ်းရဆာင်ရည်များအားပမှင့်တင်ပခင်းတို ့ပြစ်ပါသည်။

ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ရရးမှူး သည်မရကွးတိုင်း၊ မမို ့သစ်မမို ့နယ်တွင် ရဆာင်ရွက်မည့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရရး၊ မိခင်၊
ရမွးကင်းစနှင့် ငါးနှစ်ရအာက်ကရလးကျန်းမာရရးစီမံချက်မှ ရမျှော်မှန်းထားရသာ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများအား အရည်
အရသွးပပည့်မှီစွာ ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ စုရပါင်းချိတ်ဆက်ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ စီမံချက်လုပ်ငန်းများအား အရည်အ
ရသွးပပည့်ဝစွာရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ စီမံချက်နှင့်ပတ်သက်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များစုရဆာင်းနိုင်ရန်၊ အချိန်မှီ
သတင်းပို ့နိုင်ရန်နှင့် ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လျာထားချက်များနှင့်အညီ အရကာင်အထည် ရြာ်ရန်အတွက်
စီမံချက်အရာရှိအား ပံ့ပိုးကူညီ ရဆာင်ရွက်ရမည် ပြစ်ပါသည်။
"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_DRC_Field Supervisor for Health Department/ RMNCH _07/0122018
Page 1 of 3

026

လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁။ ရကျးလက်ကျန်းမာရရးဌာန/ ဌာနခွဲများမှ အရပခခံကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများနှင့် လူထအ
ု ရပခပပု ကျန်းမာရရး
လုပ်ငန်းများကိုအတူတကွပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရမည်။
၂။ စီမံချက်ရဆာင်ရွက်ရနရသာရကျးရွာများတွင် သတ်မှတ်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရသာ ရစတနာ့လပ
ု ်အားရှင်များ
ရရွးချယ်ပခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရပခခံကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများ၊ စီမံချက် အရာရှိတို ့နှင့်အတူ ပူးရပါင်း
ရဆာင်ရွက်ရမည်။
၃။ ရစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများ၏ သုံးလတစ်ကကိမ်ကကီးကကပ်ရရး အစည်းအရဝး များ ရဆာင်
ရွကန
် ိုင်ရစရန် ပံ့ပိုးကူညီရမည်။
၄။ လူထအ
ု ရပခပပု ကျန်းမာရရးပညာရပးပခင်းနှင့် အရရးရပါ်လူနာလွှဲရပပာင်းပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကကီး ကကပ်
ရမည်။
၅။ စီမံချက်မှပပုလုပ်ရသာ Survey များ၊ Assessment များတွင်ပါဝင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း။
၆။ စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ အရကာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ပပည်သူလူထုထံမှ အကကံပပုချက် များ ရယူ
နိင
ု ်ရန် ရကျးရွာအာဏာပိုင်များ၊ ရခါင်းရဆာင်များနှင့်ရတွ ဆု
့ ံပခင်း၊ ပုံမှန်ကွင်းဆင်း ရဆာင်ရွက်ပခင်း များ
ရဆာင်ရွက်ရမည်။
၇။ ရကျးလက်ကျန်းမာရရးဌာနများ၏ လစဉ်(သို ့)သုံးလပတ်အစည်းအရဝးများအား တက်ရရာက်ပခင်း နှင့် ပါဝင်
ရဆာင်ရွက်ပခင်းများ ရဆာင်ရွက်ရမည်။
၈။ ရကျးလက်ကျန်းမာရရး ရကာ်မတီများနှင့် ရကျးရွာရစတနာ့လုပ်အားရှင်များအတွက် စွမ်းရဆာင် ရည်ပမှင့်တင်
နိုင်ရန်နှင့် စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ရန်သင်တန်းများ၊ လိုအပ်ရသာသတင်းအချက်အ
လက်များနှင့် ရစာင့်ကကည့်သုံးသပ်ပခင်းများအား ပံ့ပိုးကူညီ ရဆာင်ရွက်ရမည်။
၉။ စီမံချက်လုပ်ငန်းများ အရကာင်အထည်ရြာ်ရာတွင် လိုအပ်ရသာစာရင်းများ၊ အချက်အလက် များအား အရည်
အရသွးပပည့်မှီစွာ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ရစာင့်ကကည့်သုံးသပ်ပခင်းနှင့် အကဲပြတ် စမ်းစစ်ပခင်း အရာရှိအား ကူညီ
ရဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၀။ စီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်ရသာမှတ်တမ်းမှတ်ရာများအား သိမ်းဆည်းကာ စီမံချက် အရာရှိထံ
သို ့သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အစီရင်ခံတင်ပို ့ရမည်။
၁၁။ ကွင်းဆင်းအရာရှိမှရပးအပ်ရသာ တာဝန်များကို ရကျပွန်စွာရဆာင်ရွက်ရမည်။
လိုအပ်ရသာအရည်အချင်းများ


ပမန်မာနိုင်ငံသားပြစ်ရမည်။



တက္က သိုလ်ဝင်တန်း စာရမးပွဲရအာင်ပမင်မပီးသူပြစ်ရမည်။ ဘွဲ ့ရရှိသူပြစ်ပါက ဦးစားရပးမည်။



စီမံချက်လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ရဆာင်ရွက်ြူးသည့်အရတွ အကကု
့
ံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။



ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာစီးနင်းနိုင်မပီး လိုင်စင်ရှိသူ ပြစ်ရမည်။



ကွန်ပပူတာအသုံးပပုနိုင်ရမည်။ (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint)



ပပည်သူလူထုြွံ မြိ
့ ုးရရးနှင့် ပတ်သက်ရသာသရဘာတရားများ၊ အရလ့အထများနှင့် ပတ်သက်ရသာ
ဗဟုသုတရှိရ မည်။



ပမန်မာစာနှင့်အဂဂလိပ်(အရရး/အရပပာ)အသုံးပပုနိုင်သူကိုဦးစားရပးရရွးချယ်မည်။
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စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ကိုယ်ရရးရာဇဝင်နှင့်အတူ လိုအပ်ရသာ အရထာက်အထား မိတ်တူ/ PDF Version ပြင့်ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း

ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း

ရုံးချုပ်

ရုံးခွဲ

ရာဇသဂဂဟလမ်းမကကီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမမို ့၊

အမှတ်(၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တရထာင်မမို ့နယ်၊

ရနပပည်ရတာ်။

ရန်ကုန်။

(သို ့မဟုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သို ့လိပ်မူကာ ရပးပို ့ရမည်။
အရသးစိတ်အချက်အလက်များအား www. redcross.org.mm တွင်၀င်ရရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လူရတွ စစ်
့ ရမးပခင်းရရွးချယ်ခံရသူကိုသာ အရကကာင်းကကားမည်ပြစ်ပါသည်။
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