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အလပုလ်လ ျှောကလ် ျှောလြေါ်ယခူြင််း 

ရျှောထူ်းအမည ်   : သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်းခပြုစုမှုလက်လထျှောက် 

အလရအတွက်   : (၁) ဦ်း 

ဌျှောန   : ကျန််းမျှောလရ်းဌျှောန 

အစရီင်ြတံင်ခပမှု   : စီမံြျက်အရျှောရ ှိ 

တျှော၀န်ကျရျှောလနရျှော   : မင််းခပျှော်း  

Grade   :  C1 

အကျှိြု်းြံစျှော်းြွင ်မျျှော်း         : လစျှော + Accommodation Allowance +Hardship 

Allowance+    ကှိုယ်ြန္ဓျှောထှိြှိုက်မှုန္ င လ်ရျှောဂါဘယအျှောမြံ+ 

လပု်ငန်တငွ််းသင ်တန််းမျျှော်း +ြရ်ီးသွျှော်းစျှော်းရှိတ် +  လရ ျှောင်တြင်ြငွ ်+  

ကူ်းစက်လရျှောဂ ါ ကျှောကွယ်ြွင ် + လပု်သက်ြွင ်(အှိမ်ခပန်နျှော်းြွင် )+ 

လ ်းလက်မ တ်ြံစျှော်းြွင ် +  မီ်းဖွျှော်းြငွ ် +  အစျှော်းထှို်းြံစျှော်းြွင  ်

လလ ျှောကလ် ျှောပှိတရ်က ်   :  ၂၅. ၀၃ .၂၀၁၉၊ (၁၆:၃၀)နျှောရ ီ

ခမန်မျှောန္ှိုငင်ံကကက်လခြနအီသင််း၏ ရည်ရွယ်ြျက်ကှို အလကျှောင်အထည်လဖျှော်ရန ် လမ ျှော်မ န််းလ က် 

အလခြြံမူ(၇)ြျက်၊ စည််းမ ဉ််း စည််းကမ််းမျျှော်း၊ လပု်ထံု်းလပု်နည််းမျျှော်း အလခြြံမူမျျှော်းန္ င် အညီ လှုပ်ရ ျှော်း 

လ ျှောင်ရွက်လ က်ရ ှိလသျှော ခမန်မျှောန္ှိငု်ငံ ကကက်လခြနအီသင််း၊ ကျန််းမျှောလရ်းဌျှောနတငွ် အထက်ပါ၀န်ထမ််း(၁)လနရျှော 

လစ်လပ်လ က်ရ ှိပါသည်။ လလ ျှောက်ထျှော်းသူသည် ခမန်မျှောန္ှိုငင်ံကကက်လခြနအီသင််း၏ လှုပ်ရ ျှော်းလ ျှောင်ရွက်မှု 

မျျှော်းတွင် အြျှိနအ်ြါမလရ်ွး ပါ၀င်လ ျှောင်ရွက် န္ှိုင်သူခဖစ်ရမည်။ 

လပုင်န််းတျှော၀နမ်ျျှော်း 

(၁) သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်း ခပြုစုမှုလက်လထျှောက် (  Data    Assistant  ) ၏ အဓှိကတျှော၀န်မ ျှော 

မမှိြု နယ ် စီမံကှိန််း၏ သတင််းအြျက် အလက်မျျှော်း(Data)အျှော်း အြျှိန်န္ င် တလခပ်းညီရရ ှိန္ှိုင်ရန်အတွက် 

ကွင််း င််း ကကီ်းကကပ်လရ်းမ  ်း (Field Supervisor)မျျှော်းန္ င်  စီမံြျက်အရျှောရ ှိ (Project Officer)အျှော်း 

ကူညီ လပ်းရန်ခဖစပ်ါသည်။ 

(၂) သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်း ခပြုစမုှုလက်လထျှောက် ( Data Assistant )သည် ကွင််း င််း အရျှောရ ှိထံမ  

ရရ ှိလသျှော လကျ်းရွျှောလစဉ် အစီရင်ြစံျှောမျျှော်းမ  သတင််းအြျက် အလက်မျျှော်းအျှော်း လသြျျှောစွျှော စှိစစမ်ပီ်း 

ကွန်ပျ တျှောတွင် ပုမံ န်စျှောရင််း သွင််းထျှော်းရမည်။ 

(၃) သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်း ခပြုစုမှုလက်လထျှောက် (Data Assistant) သတင််းအြျက် အလက်မျျှော်း 

စျှောရင််းသွင််းမှုအလပေါ် မ န်ကန်မှုရ ှိရန် တျှော၀နယ်ူန္ှိုင်ရမည်။ 
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(၄) လစဉ်ရရ ှိလသျှော သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း လပါင််းစည််းထျှော်းရမည်။ (၃ လ၊ ၆ လ၊ ၁ န္ စ်) 

(၅) စျှောရင််းသွင််းမပီ်း သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း စီမံြျက်အရျှောရ ှိထံ သတ်မ တ်ထျှော်းလသျှော 

အြျှိန်မ ီတင်ခပ ရမည်။ 

(၆) စီမံြျက်အရျှောရ ှိမ  လစဉ်အစီရင်ြံစျှောမျျှော်းအျှော်း အြျှိန်မီလပ်းပှို န္ှိငု်ရန် ကူညီလပ်းရမည်။ 

(၇) စီမံြျက်လကျ်းရွျှောမျျှော်းမ  အလခြြံအြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း န္ စ်အလှိုက်(Data)သငွ််းထျှော်းရမည်။ 

(၈) လကျ်းရျွှောမ  လစဉ်အစီရင်ြစံျှောမျျှော်းတွင်ပါရ ှိလသျှော သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း လသြျျှောစွျှော 

စှိစစ်သုံ်းသပ်မပီ်း အျှော်းသျှောြျက်၊ အျှော်းနည််းြျက်၊ လှိုအပ်ြျက်မျျှော်းအျှော်း လကျ်းရွျှောကျန််းမျှောလရ: 

လကျှော်မတီန္ င်  ကွင််း င််းအရျှော ရ ှိထံသှို  လစဉ် (Feedback)လပ်းရမည်။ 

(၉) စီမံကှိန််း၀င်လကျ်းရွျှောမျျှော်း၏ သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း ပုံမ န်စျှောရင််းသွင််းထျှော်းမပီ်း ကွင််း င််း 

ကကီ်းကကပ်လရ်းမ  ်းမျျှော်း လှိုအပ်ပါက ြျက်ြျင််းလပ်းန္ှိုင်ရန ်လ ျှောင်ရွက်ထျှော်းရမည်။ 

(၁၀) လကျ်းရွျှောမျျှော်းတွင် ခဖန် လေလသျှော ပစစည််းစျှောရင််းအျှော်း လကျ်းရွျှောအလှိုက် ပုံမ န်စျှောရင််းသွင််း ထျှော်းရမည်။ 

(၁၁) လှိုအပ်မည် ှိုပါက လကျ်းရွျှောမျျှော်းသှို  လှိုက်ပါ၍ သတင််းအြျက်အလက်မျျှော်း လကျှောက်ယူလပ်း ရမည်။ 

(၁၂) စီမံြျက်အရျှောရ ှိမ လပ်းအပ်လသျှောတျှော၀န်မျျှော်းအျှော်းလကျပွန်စွျှောလ ျှောင်ရွက်လပ်းရမည်။ 

လှိအုပလ်သျှောအရညအ်ြျင််းမျျှော်း 

 ခမနမ်ျှောန္ှိငုင်သံျှော်းခဖစရ်မည။် 

 အသက(်၁၈)န္ စ ်မ (၄၀)န္ စအ်တငွ််းခဖစရ်မည။် 

 တကကသှိုလ်၀င်တန််းလအျှောငခ်မငသ်ူခဖစ်ရမည်။ 

 လထူအုလခြခပြုလပု်ငန််းမျျှော်းတွင် အလတွ အကကြုံရ ှိသူကှို ဦ်းစျှော်းလပ်းမည်။ 

  က် ံလရ်းလခပခပစ်လကျှောင််းမနွ်သူခဖစ်ရမည်။ 

 စီမံြျက်လုပ်ငန််းတျှော၀နမ်ျျှော်းကှို ထှိထှိလရျှောက်လရျှောက်န္ င်  အြျှိန်ခပည် ထမ််းလ ျှောငန်္ှိုင်သခူဖစရ်မည်။ 

 မမှိြု နယအ်တွင််းရ ှိတခြျှော်းအဖွ  အစည််းမျျှော်း၊ ဌျှောန ှိုင်ရျှောမျျှော်းန္ င်  က်သွယ် လ ျှောင်ရွက်န္ှိုင် သူခဖစ်ရမည်။ 

 ဘဏ္ဍျှောလရ်းအစီရင်ြံစျှောမျျှော်း ခပြုစုခြင််းအလတွ အကကြုံရ ှိသူခဖစ်ရမည်။ 

 ကွန်ပျ တျှောကျွမ််းကျင်သူခဖစ်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel & Myanmar 3) 

စှိတ်ပါ၀င်စျှော်းသူမျျှော်းသည် ကှိုယ်လရ်းရျှောဇ၀င်န္ င် အတူ လှိုအပလ်သျှောအလထျှောက်အထျှော်း မှိတ်တူ/ PDF 

Version ခဖင် -  

ခမန်မျှောန္ှိုငင်ံကကက်လခြနအီသင််း 

       ထမမရျှောဇ်ရပ်ကွက်(ခပည်သူလ ်းရံုအနီ်း) 

လခမျှောက်ဦ်းမမှိြု ။ 

 (သှို မဟုတ်) mrcsmrauku@gmail.comသှို  လှိပ်မူကျှော လပ်းပှို ရမည်။ 

အလသ်းစှိတအ်ြျက်အလက်မျျှော်းအျှော်း www. Redcross.org.mm တွင်၀င်လရျှောက်ကကည် ရှုန္ှိုင်ပါသည်။ 

လလူတွ စစလ်မ်းခြင််းလရ်ွးြျယြ်ရံသကူှိသုျှော အလကကျှောင််းကကျှော်းမညခ်ဖစပ်ါသည။် 

 

mailto:mrcshrrecruitment@redcross.org.mm
http://www.myanmarredcross.org/

