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အလုပ်လလ ျှောက်လ ျှောလြေါ်ယူခြင််း 

 ရျှောထူ်းအမည်   : လ ုံခ   ြုံရ ေး 

 အရေအတွက်   : (၂) ဦး 

 ဌာန    : ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်လိုြ်ငန်းများစီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ် 

 အစီေင်ခတံင်ပြမှု  : စ ီမံက ိန ််းအ ထ ော က်အ ကူပ  ြုအရော ရ  ိ

 တာဝန်ကျောရနော  : စစ်ရတွ 

 အကျ   းခစံားခငွ ်များ : လစာ+ Staff house +  Hardship Area Allowance + က ိုယ်ခန္ဓာထ ခ ိုက်မှုန္ှင ်ရောဂါ    

ဘယအာမခ+ံ လိုြ်ငန ််းတွင်းသင်တန်းများ + ခေီးသွားစားေ တ် +  အ မ်ပြန်နားေက်ခံစား 

ခငွ ်/လိုြ်သက်ခွင် + ရေှာင်တခင်ခွင ်+  ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ခွင ် +  ရ းလက်မှတ်ခံ 

စားခငွ ် +  မီးဖွားခငွ ် +  အစားထ ိုးခစံားခငွ ် 

 Grade    : A2 

 လလ ျှောက်လ ျှောပိတ်ရက်  : ၂ ၀ .၀ ၂ .၂ ၀ ၂ ၀ ၊ (၁၆:၃၀)န ာ  ီ 

ရြိုင်ခပည်နယ်စီမံြျက်မျျှော်းစီမံြန ်ြ ွဲမှုယနူစ်၊စစ်လတ ရုံ်းြ ွဲ၏အလ ကျှောင််းအရျှော။  ပမန်မာန္ ိုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်း ဌာန 

(၁၂)ခိုတွင်ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်များစီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်သည် တစ်ခိုအြါအဝင်ပဖစ်သည်။ ေခ ိုင်ပြည်နယ ် စီမံချက်များ 

စီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်က ို ဌာနချ ြ်ရံိုး၊ စစ်ရတွရံိုးခွွဲ န္ှင ်ရမာင်ရတာရံိုးခွွဲတ ို့်ဖွွဲွဲ့စည်း ရ ာင်ေွက်လျက်ေှ ြါသည်။ စစ်ရတွရံိုးခွွဲ 

သည် စစ်ရတွမမ  ွဲ့နယ် ၊ ြိုဏ္ားကျွန်းမမ  ွဲ့နယ်၊ ရကျာက်ရတာ်မမ  ွဲ့နယ်၊ ရပမာက်ဦးမမ  ွဲ့နယ်၊ မင်းပြားမမ  ွဲ့နယ်န္ှင ် 

ရပမြံိုမမ  ွဲ့နယ်များတွင် ရ ာင်ေွက်လျက်ေှ ရသာ လူထိုအရပခပြ  စီမံက န်း/စီမံချက်လိုြ်ငန်းများ၊ လူမှုကရိုဏာလိုြ်ငန်း 

များက ို ရ ာင်ေွက်ရြးလျက်ေှ ြါသည်။ 

လုံခြြံုံလရ်းဝန်ထမ်းသည် ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်လိုြ်ငန်းများစီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်၊ စစ်ရတွရံိုးခွွဲ၊ ပြည်နယ်ကကက်ရပခနီ 

ကကီးကကြ်မှုရကာ်မတီရံိုးဝန်း၊ ေခ ိုင်ပြည်နယက်ကကရ်ပခနီသ ိုရလှာင်ရံိုတ ို့်ေှ  ရံိုးအရ ာက်အဦများ၊ သ ိုရလှာင်ရံိုများ၊ 

ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ၏ လံိုခခ ံရေးန္ှင် မီးရဘးအန္တောယ်လံိုခခ ံရေးက ို စီမံချက်ရေး ွွဲမြီး ရန့်/ည မပြတ် ရစာင် ကကြ် 

ရြးေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

အဓိကတျှောဝန်ယူရမည့််လုပ်ငန််းမျျှော်း 

(၁)  ရန့်/ည အလှည ်ကျ လံိုခခ ံရေးတာဝန်ထမ်း ထ ောင်ေွက်ေမည်။ 

Myanmar Red Cross Society 
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(၂) ယာဉ် ဝင်/ထွက် စစ်ထ :ကကြ်မတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ေမည်။ 

(၃) ဝန်ထမ်း ဝင်/ထွက်၊ ဧည ် ဝင်/ထွက် အား စီစစ်၍ မှတ်တမ်းထားေှ မြီး စီမံက န်းအရထာက်အကူပြ အောေှ မှ                     

တ င ် မန်ရနဂျာထံသ ို့် တင်ပြေမည်။ 

(၄) ရံိုးန္ှင ်ရံိုးခခဝံန်းအတွင်း သ ို ဌာနန္ှင ်မသက်  ိုင်ရသာ ယာဉ်/လူြိုဂ္  လ်များ အရကကာင်းမွဲ ဝင်ရောက်   မှုမေှ ရစရေး 

တားပမစ်ေမည်။ ရံိုးအကကီးအကွဲ၏ခငွ ်ပြ ချက်မေြွဲ မည်သည ်ယာဉ၊် ြစစည်း၊ လူ က ိုမှလက်ခံပခင်း၊ ထားသ ိုပခင်း၊ 

သ မ်း ည်းပခင်း မပြ လိုြ်ေန်ကကီးကကြ်ေမည်။ 

(၅) ြစစည်းများလံိုခခ ံရေးန္ှင ် မီးရဘးအန္တောယ် လံိုခခ ံရေးအတွက်ရန့်/ည တာဝန်ကျချ  န်တွင် ရံိုးခန်းများ၊    ြစစည်း 

သ ိုရလှာင်ရံိုများ၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များအား ြံိုမှနလှ်ည ်ြတ် ကကည ်ရှုစစ် ရ းေမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတ ိုင်း 

သတင်းရြးြ ို့်တင်ပြေမည်။ 

(၆) မသကကာဖွယ်ော ရတွွဲ့ေှ ြါက၊ အထက်အ င ် င ်သ ို့် အချ  န်န္ှင ်တစ်ရပြးညီ သတင်းြ ို့်ေန်၊ လ ိုအြ်ြါက ဖမ်း ီး 

န္ ိုင်ရေးထ ောင်ေွက်ေမည်။ 

(၇) မီးရဘးအန္တာောယ်ကက  တင် ကာကယွ်ေန်အတွက် ရံိုးန္ှင ်ရံိုးဝန်းအတွင်း မီးြလြ်ရြါက်များ၊ မီးကက  းများ၊ မီးစက် 

န္ှင ် မီးသတ်ရ းဘူးများအား ြံိုမှန်စစ်ရ းေမည်။ ရလာင်စာ ီများန္ှင ်မီးရလာင်လွယ်ရသာ ြစစည်းများအား 

အထူးဂရိုပြ ထ န်းသ မ်းထားေှ ေမည်။ 

(၈) အသင်း၏လံိုခခ ံရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်လံိုခခ ံမှုေှ ေမည်။ 

(၉) အပခားဌာနများ၊ အသင်းအဖွွဲွဲ့များမှ လက်ခံေေှ သည ် ဖိုန်းသတင်းများအားသက်  ိုင်သူထံသ ို့်အ င ် င ် အချ  န် 

န္ှင ်တစ်ရပြးညီ သတင်းြ ို့်ေမည်။ 

(၁၀) အပခားဌာန/ရံိုး/အသင်းအဖွွဲွဲ့များမှ လက်ခံေေှ သည ် ဝင်စာများအားသက် ိိုင်သူထံသ ို့် အချ  န်န္ှင ်တစ်ရပြးညီ 

သတင်းြ ို့်ေမည်။  

(၁၁) ရံိုးတွင်အချ  န်ြ ိုတာဝန်ထမ်း ထ ောင်သူများအား သတ်မှတ်ချ  န်အတွင်းသာ တာဝန်ထမ်း ထ ောင်ရေး ကကြ်မတ်  

ထ ောင်ေွက်ေမည်။  

(၁၂) မီးြျက်ြါက မီးစက်ရမာင်းေန် န္ှင ် မီးပြန်လာြါက မီးစက်ြ တ်ေန် ၊ Generator Register စာအိုြ်တွင် 

ရေးသွင်းေမည်၊ မီးစက်အား မီးလာသည်ပဖစ်ရစ၊ မလာသည်ပဖစ်ရစ ရန့်စဉ် မနက်(၁၀:၀၀မှ၁၀:၃၀) အထ  

ရမာင်းန္ှင်ေမည်။ မီးစက်၏  ီ၊ ရေ၊ အင်ဂျင်ဝ ိုင်၊ ဘက်ထေီတ ို့်အားအမမွဲစစ်ရ းေမည်။ ရေစင်များရြေါ်တွင် ရေ 

ေှ /မေှ  အမမွဲစစ်ရ းေန် န္ှင ် ရေရမာ်တာ ရမာင်းန္ှင်ပခင်း၊ ရေတင်ပခင်း များပြ လိုြ်ေမည်။ 

(၁၃) ရံိုးခခဝံန်း အတွင်း/အပြင် သန့််ေှင်းသာယာ သြ်ေြ်ရနရစရေးအတွက် တံပမက်စည်းလှည်းပခင်း၊  သန့််ေှင်းရေး 

ပြ လိုြ်ပခင်းများ ရ ာင်ေွက်ေမည်။  
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(၁၄) ကကီးကကြ်သူ မှ အခါအားရလျာ်စွာရြးအြ်ရသာ အပခားရံိုးလိုြ်ငန်းတာဝန်များက ိုလည်းထမ်းရ ာင်ေမည်။ 

လုိအပ်လ ျှောအရည်အြျင််းမျျှော်း 

• ခမန်မျှောနိုင်ငံ ျှော်းခြစ်ရမည်။ 

• အ က် (၂၃) မှ အ က်(၅၀)နှစ် အတ င််းခြစ်ရမည်။ 

• အရပခခံြညာ အထက်တန်းအ င ် (အန မ ် ံိုး)သင်ယူထားသူပဖစ်ေမည်။ 

• လံိုခခ ံရေး  ိုင်ော လိုြ်က ိုင်ဖူးသူ/အရတွွဲ့အကကံ ေှ သူက ို ဦးစားရြးမည်။ 

• စ တ်ြ ိုင်း  ိုင်ော/ရိုြ်ြ ိုင်း  ိုင်ောကျန်းမာသန်စွမ်းမြီးသွက်လက်န္ ိုးကကားသူပဖစ်ေမည်။ 

• ကကက်ရပခနီအရပခခံမူများန္ှင အ်ညီ အသင်း၏လှုြ်ောှးမှုများတွင် ရ ာင်ေွက်န္ ိုင်ေမည်။ 

• လူမှုရြါင်းသင်း က် ံရေးန္ှင ်က ိုယ်ေည်က ိုယ်ရသွးရကာင်းမွန်သူပဖစ်ေမည်။ 

• အေက်ရသစာရသာက်စားသူများ န္ှင ်မူးယစ်ရ းဝါးသံိုးစွွဲသူများ မပဖစ်ေ။ 

• အကျင ်စာေ တထ န္ှင ် က ိုယ်ကျင ်တေား ရကာင်းမွန်သူပဖစ်ေမည်။ 

• ရေသခ ံကကက်ရပခနီရစတနာလိုြ်အားေှင်များက ို ဦးစားရြးမည်။ 

• တြ်ရပြး/ေွဲရပြးန္ှင ်ပြစ်မှုတစ်စံိုတစ်ောရကကာင ် အဖွွဲွဲ့အစည်းတစ်ခိုခို မှ ထိုတ်ြစ်/ထိုတ်ြယ်ခံထားေသူများ 

မပဖစ်ေ။ 

• ရေသခ ံဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းသူများက ို ဦးစားရြးမည်။ 

စိတ်ပါ၀င်စျှော်း ူမျျှော်း ည် ကုိယ်လရ်းရျှောဇ၀င်နှင့််အတူ လိုအပ်လ ျှောအလထျှောက်အထျှော်း မိတတူ/ PDF 

Version ခြင့်် ခပည့််စုံစ ျှောလပ်းပုိ လလ ျှောက်ထျှော်းမှ ျှောလ င် ထည့််  င််းစဉ််းစျှော်းမည်ခြစ်ပါ ည်-  

 

ခမန်မျှောနိုင်ငံ ကက်လခြနီအ င််း    ခမန်မျှောနိုင်ငံ ကက်လခြနီအ င််း  

ရုံ်းြျြုံပ်       ရုံ်းြ ွဲ 

ရျှောဇ င်္ဂဟလမ််းမကကီ်း၊ ဒကခိဏ ီရိမမိြုံြို့၊  အမှတ်(၄၂)၊ ကမ််းန ်းလမ််း၊ ဗိုလ်တလထျှောင်မမိြုံြို့နယ်၊ 

လနခပည်လတျှော်။      ရန်ကုန်။ 

 (သ ို့်မဟိုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သ ို့်လ ြ်မူကာ ရြးြ ို့်ေမည်။ 

အရသးစ တ်အချက်အလက်များအား www. redcross.org.mm တွင်၀င်ရောက်ကကည် ရှုန္ ိုင်ြါသည်။ 

လူလတ ြို့စစ်လမ်းခြင််းလရ ်းြျယ်ြံရ ူကို ျှော အလ ကျှောင််း ကျှော်းမညခ်ြစ်ပါ ည်။ 

 

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

