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အလ ု ပ်လလ  ျှော က်လ ျှော လြ ေါ် ယူခ ြ င််း 

ရျှော ထူ်းအ မ ည ် : အ လရ်းလပ ေါ် လူန ာ တင်ယ ျှော ဉ ်လမ ျှောင််း 

အရေအတွက် : (၁) ဦး 

အစီေင်ခတံင်ပြမှု  : မန်ရနဂ ျာ(အရေးရြေါ်လူနာတင်ယျာဉ်ဝန်ရ ျာင်မှုလုြ်ငန်း) 

ဌျာန : ရေှးဦးပြြုစုပခင်းနှင ်အနတေျာယ်ကင်းေှင်းရေးဌျာန/အရေးရြေါ်လူနာတင်ယျာဉ်           

                                  ဝန်ရ ျာင်မှုလုြ်ငန်း 

တျာ၀န်က ေျာရနေျာ  : ရနပြည်ရတျာ်  

Grade : C1 

အက  ြုးခစံျားခငွ ်မ ျား : လစျာ + က ုယခ်နဓာထ ခ ုက်မှုနှင ်ရေျာဂါဘယအျာမခံ + လုြ်ငန်းတွင်းသင်တန်းမ ျား +  

              ခေီးသွျားစေ တ် +  ရေှျာင်တခင်ခွင ်+  ကူးစက်ရေျာဂါကျာကွယ်ခွင ် + လုြ်သက်ခွင ် +  

    ရ းလက်မှတ်ခံစျားခငွ ် +  မီးဖွျားခငွ ် +  အစျားထ ုးခစံျားခငွ ်  

လလ ျှော က်လ ျှော ပ ိတ်ရက် : ၀ ၅.၀ ၂ .၂၀ ၂ ၀ ၊ (၁၆:၃ ၀ ) နာ ရီ 

အ လရ်းလပ ေါ် လူန ာ တင်ယ ျှော ဉ ်ဝန ်လ ျှော င်မ ှုလုပ်ငန ််းအ လ ကျှော င််းအ ရျှော။     ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်းသည် 

''အရေးရြေါ်လူနာတင်ယျာဉ်ဝန်ရ ျာင်မှုလုြ်ငန်း'' က ု ၂ဝ၁၃ခုနှစ်တွင် စကကျာြူကကက်ရပခနအီသင်း၏ 

ရထျာက်ြံ မှုပဖင်  စတင်အရကျာင်အထည်ရဖေါ်ရ ျာင်ေွက်လျှက်ေှ ြါသည်။ ေန်ကုန်-မနတရလး အပမန်လမ်း 

ရြေါ်တွင်ပဖစ်ြွျားရသျာ ယျာဉ်မရတျာ်တ ထ ခ ုက်မှုပဖစ်စဉ်မ ျားက ု အခ  န်နှင် တရပြးညီရေှးဦးပြြုစုရြးပြီး ကူညီ 

ရ ျာင်ေွက်ရြးလျှက်ေှ သည် အပြင် ရနပြည်ရတျာ်ရကျာင်စီနယ်ရပမအတွင်း ပဖစ်ြွျားရသျာပဖစ်စဉ်မ ျားနှင်  

အပချားက န်းမျာရေးရစျာင် ရေှျာက်မှုလုြ်ငန်းမ ျားက ုြါ ကူညီရ ျာင်ေွက်ရြးလျှက်ေှ ြါသည်။ 

အ လရ်းလပ ေါ် လူန ာ တင်ယ ျှော ဉ ်လမ ျှောင််းသည ် ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းမှ ပြဌျာန်းထျားရသျာမူဝါဒ၊ နည်းဥြရဒ၊ 

စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်း၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမ ျားနှင် အညီ လူနာမ ျားအျား ရဘးအနတေျာယ်ကင်းေှင်းစွျာ ရ းရံု 

ရ းခန်းသ ုို့ရေျာက်ေှ ရစပခင်း၊ လူနာမ ျား စ တ်ရအးခ မ်းသျာစွျာသွျားလျာန ုင်ရစပခင်း၊ ပမန်မျာန ုင်ငံကကကရ်ပခနီ 

အသင်းမှခ မှတ်ထျားရသျာ ကျားခေီးစဉ်မှတ်တမ်းမ ျား ရေးသွင်းပခင်း၊ လူနာမ ျားအျား ရ းရံုရ းခန်းသ ုို့ 

ြ ုို့ရ ျာင်ေျာတွင် ဝ ုင်း၀န်းကူညီရ ျာက်ေကွ်ပခင်းနှင်  ယျာဉ်မရတျာ်တ ပဖစ်စဉ်မ ျားတွင် မှတ်တမ်းဓါတ်ြံုမ ျား 

ရ ုက်ကူးပခင်းတ ုို့က ု အဓ ကတျာ၀န်ယူ၍ အရေးရြေါ်လူနာတင်ယျာဉ်၀န်ရ ျာင်မှုလုြ်ငန်းမန်ရနဂ ျာအျား ြံ ြ ုး 

ကူညီရ ျာင်ေွက်ေန် ပဖစ်သည်။ 
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လုပ်ငန ််းတျှောဝ န ်မ ျှော ်း 

(၁) ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်းမှ ရြးထျားရသျာ အသင်းြ ုင်ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်က ု သတ်မှတ်ထျားရသျာ 

ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်လက်စွွဲ စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ျားစျာအုြ်ြါ စည်းကမ်းခ က်မ ျားနှင် အညီ ရမျာင်းနှင် 

ေမည်။  

(၂) လူနာမ ျားအျားညွှန်ကကျားခ က်နှင် အညီ စနစ်တက နှင် လုံခခြံုစွျာသယ်ယူြ ုို့ရ ျာင်ရြးန ုင်ေမည်။ 

(၃) သတ်မှတ်ထျားရသျာ ယျာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း  ုင်ေျာဥြရဒနှင်  ညွန်ကကျားခ က်မ ျားက ု 

နားလည်သ ေှ ပြီး လ ုက်နာရ ျာင်ေွက်ေမည်။ 

(၄) ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်းမှရြးထျားရသျာ အသင်းြ ုင်ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်က ု ပမန်မျာန ုင်ငကံကက်ရပခနီ 

အသင်း၏ အုြ်ခ ြုြ်ရေးစည်းမ ဉ်းမ ျား၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမ ျားအတ ုင်း ရကျာင်းစွျာပြြုပြင် ထ န်းသ မ်း 

န ုင်ေမည်။ 

(၅) ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်က ု စနစ်တက နှင် လုံခခြံုမှုေှ စွျာ သုံးစွွဲရကကျာင်းတျာ၀န်ယူေနန်ှင်  ထုတ်ရြးထျားရသျာ 

ယျာဉ်ပြြုပြင်ေန်က ေ ယျာြစစည်းမ ျား၊ ရေှးဉီးပြြုစပုခင်းလုြ်ငန်းသုံးြစစည်းတ ုို့က ု စနစ်တက  အသုံးပြြုေ 

မည်။ 

(၆) ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်အရကကျာင်းရကျာင်းစွျာနားလည်ပြီး နယ်ရပမလမ်းရကကျာင်း အရပခအရနရြေါ်မူတည်၍ 

ရကျာင်းမွန်စွျာ ရမျာင်းနှင်န ုင်သူပဖစ်ေမည်။  

(၇) ယျာဉ်ပြင်က ေ ယျာအရကကျာင်း ရကျာင်းစွျာနားလည် အသုံးပြြုန ုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၈) မ မ တျာ၀န်က ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်က ု ရနို့စဉ်ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်စစ်ရ းမှုအတွက် သတ်မှတ်ထျားရသျာြံုစံြါ 

အခ က်မ ျားအတ ုင်း စစ်ရ းေမည်။ 

(၉) ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်နှင် ြတ်သက်ရသျာ အရသးစျားပြင ်င်မှုမ ျားအတွက် စစ်ရ းန ုင်ပြီး ပြင် င်န ုင် 

ေမည်။ 

(၁ဝ) ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်ပြင် ငမ်ှုမှတ်တမ်းမ ျား၊ ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်အသုံးပြြုမှတ်တမ်းမ ျား၊ စက်သံုး ီစျာအုြ် 

မ ျားက ု ရမျာ်ရတျာ်ယျာဉ်စည်းမ ဉ်းစည်းကမ်းမ ျားအတ ုင်း ထ န်းသ မ်းပဖည် စွက်န ုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၁၁) ရံုးစည်းကမ်းြါ အလုြ်ခ  န်သတ်မှတ်ခ က်အတ ုင်း လုြ်ငန်းရ ျာင်ေွက်ေမည်။ လုြ်ငန်းလ ုအြ်ခ က် 

အေ အခ  န်ြ ု က်လက်ထမ်းရ ျာင်ေန်လ ုအြ်ြါက ရလးစျားစွျာနာခရံ ျာင်ေွက်တတ်ေမည်။ 

(၁၂) ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်း၏ ဘဏ္ဍျာရေးစည်းမ ဉ်းနှင် အညီ မ မ ယျာဉ်အတွက်သုံးစွွဲရသျာ 

ရငွစျာေင်းအျား ပဖည် စွက်န ုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၁၃) ယျာဉ်ရမျာင်းလ ုင်စင်သက်တမ်းအျား အစဉ်အပမွဲရစျာင် ကကည် သက်တမ်းတ ုးပမြှင် ထျားေှ ေမည်။ 

(၁၄) ကျား၏ ြံုမှန်ပြင် င်မှုမ ျားအတွက် တျာ၀န်ေှ မန်ရနဂ ျာအျား (၃)ေက်ကက ြုတင်ေမည်။ 

(၁၅) ခေီးသွျားစဉ် လ ုက်ြါသူတျာ၀န်ေှ သူမန်ရနဂ ျာ၏ညွှန်ကကျားခ က်မ ျားက ု လ ုက်နာရ ျာင်ေွက်ေမည်။ 
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(၁၆) အရေးရြေါ်အရပခအရနမ ျားတွင်အရေးရြေါ်တျာ၀န်ရြးအြ်ြါက ရနို့/ညမရေွး ရ ျာင်ေွက်န ုင်ရသျာ 

 နဒေှ သူ ပဖစ်ေမည်။ 

(၁၇) ပမန်မျာန ုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်း၏ ယျာဉ်အုြ်ခ ြုြရ်ေးစနစ်စည်းကမ်းမ ျား၊ လမ်းညွှန်ခ က်မ ျားနှင်  

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းမ ျား၊ သတင်းအခ က်အလက်မ ျားက ု စျာခ ြုြ်ပြီး ံုးသည် တ ုင် လုံခခြံုစွျာထ န်းသ မ်း 

ကျာကွယ်န ုင်ေမည်။ 

(၁၈) လူနာမ ျားနှင် ရတွွေ့ထ ြါက ရသွးလန်ို့တတ်သူမပဖစ်ေြါ။ 

လုိအ ပ ်လသျှော အ ရည ်အ ြ င််းမ ျှော ်း 
• ခ မ န ်မျှောန ိုင်ငံသျှော ်းခ ြ စ ်ရမ ည ်။ 

• အ သက်(၅ ၀ ) န ှစ ်လအျှော က်ခ ြစ ်ရမ ည ်။ 

• တကကသ ုလ်ဝင်တန်းရအျာင်ပမင်ပြီးသူ (သ ုို့) အထက်တန်းြညျာသင်ကကျားခွဲ သူပဖစ်ေမည်။ 

• ယျာဉ်ရမျာင်းအရတွွေ့အကကံြု ေှ ေမည်။ 

• စ တ်ြ ုင်း  ုင်ေျာ၊ ရုြ်ြ ုင်း  ုင်ေျာ က န်းမျာသန်စွမ်းေမည်။ 

• တျာဝန်ခ  န်က ု အပြည် အဝထမ်းရ ျာင်န ုင်သူ ပဖစ်ေမည်။ 

• သက်တမ်းမကုန် ံုးရသးရသျာ ယျာဉ်ရမျာင်းလ ုင်စင်လက်၀ယ်ေှ ေမည်။ 

• ကကက်ရပခနီအရပခခံမူမ ျားနှင် အညီ အသင်း၏လှုြ်ေျှားမှုမ ျားတွင် ြါဝင်ရ ျာင်ေွက်န ုင်ေမည်။ 

• လူမှု က် ံရေးရကျာင်းမွန်သူပဖစ်ေမည်။ 

• ရနပြည်ရတျာ်တွင် ရနထ ုင်န ုင်ေမည်။ 

စိတ ်ပါ ၀ င်စျှော ်း သူ မ ျှော ်း သည် ကုိယ်လ ရ်း ရျှော ဇ၀ င် နှ င့််အတ ူ လ ို အ ပ်လ သျှော အ လထ ျှော က် အထ ျှော ်း  မိတ တူ/  PD F  

Ve rsi on  ခ ြင့်် ခ ပည့်် စုံစွျှော လ ပ်း ပုိို့ လလ  ျှော က်ထျှော ်း မှ သ ျှော လ  င် ထ ည့််သွ င််း စ ဉ််း စျှော ်း မည်ခ ြစ် ပါ သည်-  

ခ မ န ်မျှောန ိုင်ငံ ကက ်လခ ြန ီအ သင််း                  ခ မ န ်မျှော န ိုင်ငံ ကက ်လခ ြန ီအ သင််း  

ရုံ်းြ ျုပ်            ရုံ်းြွွဲ 

ရျှော ဇသင်္ဂဟ လမ ််းမ က ကီ်း ၊ ဒကခိဏ သီရိမ မ ိျုြို့၊                 အ မ ှတ်(၄၂ ) ၊ ကမ ််းန ာ ်းလမ ််း၊ ဗ ို လ်တလ ထ ျှော င်မ မ ိျုြို့န ယ ်၊       

လန ခ ပ ည ်လတျှော ်။            ရန ်ကုန ်။ 

 (သ ုို့မဟုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သ ုို့လ ြ်မူကျာ ရြးြ ုို့ေမည်။ 

အရသးစ တ်အခ က်အလက်မ ျားအျား www. redcross.org.mm တွင်၀င်ရေျာက်ကကည် ရှုန ုင်ြါသည်။ 

လူလတွြို့စ စ ်လမ ်းခ ြင််းလရ ်းြ ယ ်ြံရသူကိုသျှော  အ လ ကျှော င််း ကျှော ်းမ ညခ် ြ စ ်ပါသည ်။ 

 

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

