MYANMAR POSITIVE GROUP
THE NATIONAL NETWORK OF PEOPLE LIVING WITH HIV IN MYANMAR
Community System Strengthening . Representation . Voices of Community . Meaningful Participation . Leading By Example

၀န်ထမ််းခြေါ်ယူခြင််း
(4/2021 Advertisement )
ရာထူ်း

- Peer Supporter

ရို်းစိုကရ
် ာမမ ြို့

- မက

အစီရင်ြတင်ခြရမည်သူ

- သက်ဆိုင်ရာကေသစီမံချ

စာြ ြ်အမ ်းအစာ်း

- တစ်နှစစ
် ာြ ြ် အစမ််းြန် (၃) လ

စီမြ က်ကာလ

- ၂၀၂၁ ြိုနှစ် ဧမ လ
ီ (၁) ရက် မှ ၂၀၂၃ ြိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်အထ

ခလ ာက်လာြတ်မည်ရက်

- ၂၀၂၁ ြိုနစ
ှ ် ဧမ လ
ီ (၁) ရက်

ွေးမမ ြို့
် ညနင
ှို ်ွေးက ွေးမ ွေးမျ ွေး

မြန်ြာနိိုငင
် ံအိပ်ခ ်အင
ိို ်ဗန
ွီ ှငန
် နထိိုင်သူြ ာျားအသင်ျား (MPG) သည် ၂၀၀၅ ခိုနစ
ှ ်ြှစတင်၍ (၁၅) နှစတ
် ာကာလအတင်ျား
မြန်ြာနိိုငင
် ံရှိ အိပ်ခ ်အင
ိုိ ်ဗန
ွီ ှင် နနထိိုင်သူြ ာျား၏ ကိိုယအ
် ာျားကိိုယ်ကိိုျားအဖွဲ့ (၁၆၀) နက ာ်နှင် ့ ကန်ရက်ခ တ
ိ ်ဆက်
မခင်ျားမဖင် မပည်သူလူထအ
ို တက် ြျှတနသာ လူသာျားခ င်ျားစာနာနသာ ၊ ကိယ
ို ်အာျားကိိုယက
် ျားိို ရပ်တည်နင
ိို ်နသာ
လူြှုအသိိုင်ျားအဝိင
ို ်ျား မဖစ်နပေါ်နစရန်က န်ျားြာနရျားနှင်ပတ်သက်သည် လူထိုအက ြုိ ျားမပြုလိုပင
် န်ျားြ ာျားတင်
စံမပပါဝင်လိုပ်ကင
ိို ်ပပွီျား လူထိုအသံကိို ကိိုယ်စာျား မပြုလျှက်ရှိပါသည်။
မြန်ြာနိိုငင
် ံရှိ တိင
ို ်ျားနှင် မပည်နယ်အသွီျားသွီျားြှ နရျားနကာက်တင်နမြာက်ထာျားသည် နေသကိယ
ို ်စာျားလယ
ှ ်ြ ာျား၊ ဦျားတည်အိုပစ
် ို
ကိိုယ်စာျားလှယ်ြ ာျား၊ အကကံနပျားအဖွဲ့ြ ာျားနှင် အြှုနဆာင်နကာ်ြတွီ၏ ဦျားနဆာင်လြ်ျားညန
ွှ ်ြှုမဖင် ကန်ရက်အနမခစိိုကရ
် ံိုျားနှင်
နယ်ရံိုျားခ (၁၂) ရံိုျားမဖင် ဝန်ထြ်ျားြ ာျားခန် ့အပ် နဆာင်ရက်လ က်ရှိပါသည်။
စွီြံခ က်အန ကာင်ျားအက ဉ်ျား
The Global Fund အဖွဲ့၏ ပ့ံပိိုျားြှုမဖင်၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်အတင်ျား က န်ျားြာနရျားနင
ှ ် အာကစာျားဝန်ကကွီျားဌာန၊
အြ ြုိ ျားသာျားခိုခံအာျားက / ကာလသာျားတိိုကဖ
် က်နရျားစွီြံခ က် နှင် ပူျားနပါင်ျားကာ လူထိုအနမခမပြု အိပ်ခ အ
် ိိုင်ဗွီနင
ှ ်
နနထိိုင်သူြ ာျားအာျား နစာင်နရှာက်မခင်ျား

နှင် ကူညွီမခင်ျားစနသာ ဝန်နဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကိို စွီြံခ က်ပြိြုွဲ့နယ်ြ ာျားတင်

နဆာင်ရက်ပါြည်။
ရည်ရယ်ခ က်
အဓိကထြ်ျားနဆာင်ရြညတ
် ာဝန်နှင် ဝတတရာျားြှာ စွီြံခ က်ပြိြုွဲ့နယ်ြ ာျားတင် လူထိုအနမခမပြု အိပ်ခ ်အိုင
ိ ်ဗွီနင
ှ ်နနထိင
ို ်သူ
ြ ာျားအာျား နစာငန
် ရှာက် မခင်ျား နှင် ကူညွီမခင်ျားစနသာ ဝန်နဆာင်ြှုလိုပ်ငန်ျားြ ာျားကိို

နဆာင်ရက်ရန်မဖစ်သည်။

ထြ်ျားနဆာင်ရြည်တာဝန်ဝတတရာျားြ ာျား
•

သက်ဆိိုင်ရာနအအာတွီဌာနြ ာျားတင် လိိုအပ်နသာ နနေ့စဉ်လိုပ်ငန်ျားတာဝန်ြ ာျားအာျား ကူညွီနဆာင်ရက်နပျားမခင်ျား။

•

နဆျားနသာက်ပ က်ကက် လူနာြ ာျားနှင် နဆျားခန်ျားရက်ခ န
ိ ်ျားြလာနရာက်နသာ လူနာြ ာျားအာျား လိိုကလ
် ံရှာနဖ၍

သက်ဆိိုင်ရာနအအာတွီဌာန/ဆင်ပာျားဌာနြ ာျားနင
ှ ်ခ တ
ိ ်ဆက်နပျားမခင်ျား မပန်လည်သတင်ျားပမိိုေ့ ခင်ျား။
•

လစဉ်အလိိုကန
် ပျားအပ်ထာျားနသာ Target ြ ာျားမပည်ြွီနအာင်နဆာင်ရက်မခင်ျား။

•

အကူညွီလိိုအပ်နသာ အက ဉ်ျားက နနသူ နဆျားနသာက်သူြ ာျားအတက် ကူညွီမခင်ျား။

•

အက ဉ်ျား/အခ ြုပ်က လူနာြ ာျားအတက် လိအ
ို ပ်နသာလွှနမပာင်ျားညွှန်ျားပြ
ိိုေ့ ှတတ
် ြ်ျားနှင် လူနာြှတ်တြ်ျားြ ာျားအာျား လျှိြုွဲ့ဝက
ှ ်

ထိန်ျားသိြ်ျားစာ သက်ဆိိုင်ရာ နအအာတွီဌာနြ ာျားသိိုေ့ ပိန
ိုေ့ ဆာင်ရန်။
•

အက ဉ်ျားက ရာြှ မပန်လတ
ွှ ်လန
ူ ာြ ာျားအာျား သက်ဆိိုင်ရာ နအအာတွီဌာနြ ာျားနှင် မပန်လည်ဆက်သယ်ခ တ
ိ ်ဆက်

နပျားမခင်ျား။
•

နအအာတွီနဆျားထတ
ို ်/နသျားနဖါက်ရန်လူနာြ ာျားအာျား လိိုအပ်နသာညွှန်ျားပမိိုေ့ ခင်ျားြ ာျားနဆာင်ရက်နပျားမခင်ျားလိုပင
် န်ျား

တာဝန်ြ ာျားတင် နဆာင်ရက်နင
ိို ်ရြည်။
•

အြ်ပွီဂ ြ
ွီ ှ ဦျားနဆာင်မပြုလိုပ်နသာ အစည်ျားအနဝျားြ ာျား၊ အလိုပ်ရံိုနဆျားနနျားပြ ာျားတင် တက်ကကစာပါဝင်

နဆျားနနျားမခင်ျား။
•

အြ်ပွီဂ ရ
ွီ ံိုျား၏လိုပ်ငန်ျားြ ာျား အခ န
ိ ်ြွီပပွီျားစွီျားရန် အမခာျားဝန်ထြ်ျားြ ာျားနှင် ပူနပါင်ျားနဆာင်ရက်မခင်ျား။

•

လိိုအပ်ပါက လူနာြ ာျားအာျား နအအာတွီနဆျားစပြစာနသာက်သံိုျားနိိုင်နရျားအတက် နှစ်သိြ်နဆျားနနျားနပျားမခင်ျား။

•

လူနာြ ာျားအာျား နအအာတွီနဆျားြနသာက်ြွီကာလတင် နဆျားနှင်ပတ်သက်နသာ အန ကာင်ျားအရာြ ာျားအာျား

နှစ်သိြ် နဆျားနနျားနပျားမခင်ျား။
•

နှစ်သိြ်နဆျားနနျားြှုခယ
ံ န
ူ သာလူနာြ ာျားနှင် သက်ဆိိုငန
် သာအခ က်အလက်ြ ာျားပါဝင်သည် ဖိိုင်တြ ာျားကိို

မဖညသ
် င်ျားရန်၊ စနစ်တက သိြျား် ဆည်ျားမခင်ျား။
•

နနေ့အလိိုက် နှစ်သိြ်နဆျားနနျားြှုဆိိုင်ရာ စာရင်ျားဇယာျားြ ာျားနင
ှ ် အခ က်အလက်ြ ာျားမဖည်သင်ျားမခင်ျား။

•

ခရွီျားစရိတန
် ထာက်ပံမခင်ျား၊ နဆျားရံိုတက်စရိတန
် ထာက်ပံမခင်ျား၊ နဆျားလာြထိုတန
် သာ လူနာြ ာျားအာျား လိိုကလ
် ံ

ရှာနဖမခင်ျား၊ အာဟာရနထာက်ပံမခင်ျားြ ာျားကိို လြ်ျားညွှန်ခ က်ြ ာျားနှင်အညွီ ပံပိိုျားနပျားမခင်ျား။
•

ရံိုျား၏လိုပ်ငန်ျားနဆာင်တာြ ာျားနအာင်မြင်နစရန်အတက် ရံိုျားဝန်ထြ်ျားြ ာျားနှင်အတူ ပူျားနပါင်ျားနဆာင်ရက်မခင်ျား။

•

သက်ဆိိုင်ရာကကွီျား ကပ်သူထသ
ံ ိိုေ့ အပတ်စဉ် အခ က်အလက်အစွီအရင်ခံစာနှင် လစဉ်အစွီရင်ခံစာြ ာျား

နပျားပတ
ိိုေ့ င်မပမခင်ျား။
•

အြ်ပွီဂ ွီ ရံိုျားခနှင် ကန်ရက်နကာ်ြတွီြ ာျားြှ ဦျားနဆာင်မပြုလိုပန
် သာအစည်ျားအနဝျားြ ာျား၊ သင်တန်ျားြ ာျား၊ အလိုပရ
် ံိုနဆျား

နနျားပြ ာျားတင် ရံိုျားဝန်ထြ်ျားြ ာျား နေသကန်ရက်နကာ်ြတွီဝင်ြ ာျားနှင်အတူ တက်ကကစာပူျားနပါင်ျားနဆာင်ရက်မခင်ျား။
•

လိိုအပ်ပါက သွီျားမခာျားတာဝန်နပျားအပ်လာြှုြ ာျားကိို နက ပန်စာနဆာင်ရက်မခင်ျား။

နလျှာက်ထာျားြည်သူြ ာျားအတက် အရည်အခ င်ျားသတ်ြတ
ှ ်ခ က်ြ ာျား
•

အနည်ျားဆံိုျား အနမခခံပညာ အလယ်တန်ျားအဆင် ရှိရြည်။

•

အိပ်ခ ်အိုင
ိ ်ဗွီနင
ှ ်ပတ်သက်နသာ စွီြံကိနျား် လိုပ်ငန်ျားြ ာျားတင် ပါဝင်နဆာင်ရက်ဖူျားသညအ
် နတွဲ့အကကံြု (၁) နှစ်

ရှိရြည်။
•

လက်ရှိ နစတနာဝန်ထြ်ျားလိုပက
် ိိုင်နနသူ ဦျားစာျားနပျားြည်။

အိပခ
် ်အိိုင်ဗွီနှင် အသက်ရှင်နနထိိုင်သူြ ာျား နလျှာက်ထာျားရန် တိိုက်တန်ျားအပ်ပါသည်။

နလျှာက်ထာျားလိိုသူြ ာျားသည် ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် ဧမ လ
ီ (၁) ရက်နနေ့ ၊ ညနန (၅:၀၀ ) နာရွီခ န
ိ ် နနာက်ဆံိုျားထာျားပပွီျား

နအာက်

နဖေါ်မပပါလိပ်စာသိိုေ့ လူကယ
ိို တ
် ိိုင် မဖစ်နစ အွီျားနြျားလ်မဖင့် Email: HR@myanmarpositivegroup.org သိ.ို မဖစ်နစ
နလျှာက်ထာျားနင
ိို ်ပါသည်။

ပူျားတနဖေါ်မပပါပံိုစမံ ဖင် ့နလျှာက်ထာျားမခင်ျား ြရှိပါက ကနဦျားထိုတ်မပန် အြည်စာရင်ျားတင်ထည်သင်ျားစဉ်ျားစာျားြည်ြဟိုတပ
် ါ။
ကနဦျားထတ
ို ်မပန်အြည်စာရင်ျားတင် ပါဝင်သူြ ာျားကိိုသာ အင်တာဗ ျားအတက် ဆက်သယ်ပါြည်။

Myanmar Positive Group – MPG Secretariat Office

No(30), Thiri Mon (9) street, Thiri Mon Housing, Mayangone Tsp, YGN. Ph no – 09254314217
Myanmar Positive Group – Monywa Office
အမွတ္ ၃၂ ၊ဓနသုခလမ္း ၊ ရန္ကင္း ၊ ရန္မ ္မးေအာင္ရပ္ကက
ြ ္ ၊ မုုံရြာျမ္မ႕။

MYANMAR POSITIVE GROUP (MPG)

Job Application Form

Name of Applicant: ……………………………………………………………………………………………………………………………
ေလ ်ာက္္်ာားသူအမည္

Vacancy Announcement Number: …………………………………………………………………………………………………….
အလုပ္ေခၚစ်ာအမွတ္

Applied Job Position: …………………………………………………………………………………………………………………………
ေလ ်ာက္္်ာားလုသည့္ရ်ာ္ူား

N.R.C Number: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
မွတ္ပုုံတင္အမွတ္

Date of Birth: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ေမားသကၠရ်ာဇ္

Current Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ယခုေနရပ္လပ္စ်ာ

Permanent Address: ………………………………………………………………………………………………………………………….
ေနရပ္လပ္စ်ာ

Email & Contact Phone: ….…………………………………………………………………………………………………………………
အားေမလ္ ႏွင့္ ဖုန္ားနုံပါတ္

Expected Salary in MMK …………………………………………………………………………………………………………………….
ခန္႕မွန္ားလစ်ာ

Education Background: ( ပည်ာအရည္အခ င္ား)
Institution

Year

Degree/Diploma/Certificate

Work Experience-1(လုပင္ န္ားအေတ႕အၾကုံဳ - ၁ )
Job/Designation
Department/Organization
Period
Duration

Place

Remark

MYANMAR POSITIVE GROUP (MPG)

Job Application Form

Work Experience-2(လုပင္ န္ားအေတ႕အၾကုံဳ - ၂)
Job/Designation
Department/Organization
Period
Duration

Work Experience-3(လုပင္ န္ားအေတ႕အၾကုံဳ -၃)
Job/Designation
Department/Organization
Period
Duration

Referee-1 (ေ္်ာက္ခသ
ုံ -ူ ၁)
Name
Position
Organization
Phone No.
E-Mail Address

Referee-2(ေ္်ာက္ခသ
ုံ -ူ ၂)
Name
Position
Organization
Phone No.
E-Mail Address

Signature of Applicant

