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အလု ပ်လလ ျှော က်လ ျှော လြေါ် ယူခ ြင််း 

 ရျှော ထူ်းအ မည ်   : ယ ျှော ဉ ်အကူ( Truc k He lpe r) 

 အရေအတွက်   : (၁) 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 ျှောပိတ် ရက်  : ၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၊ (၁၆:၃၀) နာရီ 

ရြိုင်ခ ပည ်နယ ်စီမံ ြျက်မျျှော်းစ ီမံြန ်ြ ွဲမှုယနူ စ ် ၊စ စ ်လတ ရုံ်းြ ွဲ၏အ လ ကျှော င််းအ ရျှော။  ပမန်မာန္ ိုင်ငံကကက်ရပခနအီသင်း ဌာန 

(၁၂)ခိုတွင်ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်များစီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်သည် တစ်ခိုအြါအဝင်ပဖစ်သည်။ ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမံချက်များ 

စီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်က ို ဌာနချ ြ်ရံိုး၊ စစ်ရတွရံိုးခွွဲန္ှင ် ရမာင်ရတာရံိုးခွွဲတ ို့် ဖွွဲွဲ့စည်းရ ာင်ေွက်လျက်ေှ ြါသည်။ စစ်ရတွရံိုးခွွဲ 

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

ရပမြံိုမမ  ွဲ့နယ်များတွင်လည်းရကာင်း၊ ရမာင်ရတာရံိုးခွွဲသည် ရမာင်ရတာမမ  ွဲ့နယ်န္ှင ်ဘူးသီးရတာင်မမ  ွဲ့နယ်၊ 

ေရသ ရတာင်မမ  ွဲ့နယ်များတွင်လည်းရကာင်း လူထိုအရပခပြ စီမံက န်း/စီမံချက် လိုြ်ငန်းများ၊ လူမှုဂရိုဏာလိုြ်ငန်းများ 

က ိုရ ာင်ေွက်ရြးလျက်ေှ ြါသည်။ 

ယ ျှော ဉ ်လန ောက်လုိက်ဝန်ထမ်းသည် ေခ ိုင်ပြည်နယ်စီမခံျက်လိုြ်ငန်းများစီမံခန့််ခွွဲမှုယူနစ်၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉဌ်ာနစ တ်တွင် 

အသစ်ထည် သွင်းဖွွဲွဲ့စည်းမည်  ဝန်ထမ်းအမျ   းအစားပဖစ်ြါသည်။ ယာဉ်ရနာက်လ ိုက်ဝန်ထမ်းသည်  အသင်းြ ိုင်  

ြစစည်းများ၊ လူမှုဂရိုဏာ  ိုင်ောရထာက်ြံ ြစစည်းများက ို သတ်မှတ်ရနော ရေသများသ ို့် ညွှန်ကကားချက်န္ှင် အညီ 

စနစ်တကျလံိုခခ ံစွာသယ်ယူြ ို့်ရ ာင်ရြးြ ို့်ောတွင် ယာဉ်ရမာင်းအား လ ိုအြ်သလ ိုကူညီရ ာင်ေွက်ရြးေန် န္ှင်  

ကိုန်ြစစည်းများအားထ န်းသ မ်းပခင်း၊ အတင်အချပြ လိုြ်ပခင်း များတွင် ကူညီရ ာင်ေွက်ရြးေန်ပဖစ်ြါသည်။ 

Myanmar Red Cross Society 
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အ ဓိကတျှောဝန ်ယ ူရမည ့််လုပ်ငန ််းမျျှော ်း 

(၁) ကိုန်ြစစည်းများအား ညွှန်ကကားချက်န္ှင် အညီ စနစ်တကျလံိုခခ ံစွာ သယ်ယူြ ို့်ရ ာင်န္ ိုင်ရေး ကူညီရြးန္ ိုင်ေမည်။ 

(၂) သတ်မှတ်ထားရသာ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း  ိုင်ောဥြရေန္ှင်  ညွှန်ကကားချက်များက ို နားလည် 

သ ေှ မြီးလ ိုက်နာရ ာင်ေွက်ေမည်။ 

 (၃) ရမာ်ရတာ်ယာဉ်က ို အသင်း၏အိုြ်ချ ြ်ရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လိုြ်ထံိုးလိုြ်နည်းများအတ ိုင်း 

လ ိုက်နာ၍ပြ ပြင်ထ န်းသ မ်းရမာင်းန္ှင်န္ ိုင်ေမည်။ ရန့်စဉ်သန့််ေှင်းရေးပြ လိုြ်ပခင်း၊ လ ိုအြ်ရသာ ီ၊ ရေ၊ ရလ၊ 

အင်ဂျင်ဝ ိုင် စစ်ရ းပခင်း၊ ပြ ပြင်ထ န်းသ မ်းပခင်းများအား ယာဉ်ရမာင်းန္ှင ်အတူ ရ ာင်ေွက်ေမည်။  

(၄) ရမာ်ရတာ်ယာဉ်က ို စနစ်တကျန္ှင် လံိုခခ ံမှုေှ စွာသံိုးစွွဲရကကာင်းတာဝန်ယူေန်န္ှင် ထိုတ်ရြးထားရသာ ယာဉ်ပြင် 

က ေ ယာများ (ဂျ   င် ရထာက်၊ စက်ပြင်က ေ ယာ..စသည် ) တ ို့်က ို စနစ်တကျအသံိုးပြ န္ ိုင်ေမည်။ 

(၅) ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အရကကာင်းနားလည်မြီး နယ်ရပမလမး်ရကကာင်းက ိုသ ေှ ေမည်။ 

(၆) ယာဉ်ပြင်က ေ ယာအရကကာင်း နားလည်အသံိုးပြ န္ ိုင်သူပဖစ်ေမည်။  

(၇) ကိုန်တင်ယာဉ်အရသးစားပြ ပြင်မှုက ို နားလည်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၈) ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ပြင် ငမ်ှုမှတ်တမ်းများ၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အသံိုးပြ မှတ်တမ်းများ၊ စက်သံိုး ီသံိုးစွွဲမှုမှတ်တမ်း 

တ ို့်အား ရမာ်ရတာ်ယာဉ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအတ ိုင်းထ န်းသ မ်း ပဖည် စွက်န္ ိုင်သူ ပဖစ်ေမည်။ 

(၉) လိုြ်ငန်းလ ိုအြ်ချက်အေ အချ  န်မရေွး၊ ရေသမရေွး လ ိုက်ြါန္ ိုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၁၀)  ယာဉ်ရြေါ်ြါသည်  ကိုန်ြစစည်းများက ို စာေင်းဇယားန္ှင် အညီ ထ န်းသ မ်းန္ ိုင်သူပဖစ်ေမည်။  ကိုန်ြစစည်းများအား 

ထ န်းသ မ်းပခင်း၊ အတင်အချပြ လိုြ်ပခင်းများတွင် ကူညီရ ာင်ေွက်ရြးေမည်။ 

(၁၁) ယာဉ်ရမာင်း၏ ရန့်စဉ်ညွှန်ကကားချက်များအား လ ိုက်နာန္ ိုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

(၁၂) အသင်း၏ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းန္ှင် အညီ မ မ ယာဉအ်တွက်သံိုးစွွဲရသာ ရငွစာေင်းအားပဖည် စွက်န္ ိုင်သူ ပဖစ်ေ 

မည်။ 

(၁၃) ကကီးကကြ်သူမှ လိုြ်ငန်းတာဝန်ရြးအြ်ြါကလ ိုလားစွာထမ်းရ ာင်န္ ိုင်ေမည်။ 

(၁၄) ရံိုးအကကီးအကွဲ၏ခငွ ်ပြ ချက်မေြွဲ မည်သည ်ြစစည်း ၊ လူြိုဂ္  လ်က ိုမှ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ရြေါ်တွင် သယ်ရ ာင်ပခင်း၊ 

လက်ခံပခင်း၊ ထားသ ိုပခင်း၊ သ မ်း ည်းပခင်း မပြ လိုြ်ေန်ကကီးကကြ်ေမည်။ 

 (၁၅)  အသင်း၏လံိုခခ ံရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်လံိုခခ ံမှုေှ ေမည်။ 

 (၁၆)  ကကီးကကြ်သူ မှ အခါအားရလျာ်စွာရြးအြ်ရသာ အပခားရံိုးလိုြ်ငန်းတာဝန်များက ိုလည်း  ထမ်းရ ာင်ေမည်။ 

လုိအပ်လ ျှော အ ရည ်အြျင််းမျျှော ်း 

• ခ မန ်မျှောန ိုင် ငံ ျှော ်းခ ြစ ်ရမည ်။ 

• အ  က်(၂ ၀) မှ အ  က်(၄၀)နစှ ် အ တ င််းခ ြစ ်ရမည ် ။  
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• အရပခခံြညာ အထက်တန်းအ င ် (အန မ ် ံိုး)သင်ယူထားသူပဖစ်ေမည်။ 

• ယာဉ်ရနာက်လ ိုက် အရတွွဲ့အကကံ  အနည်း ံိုး ၁န္ှစ်ေှ ေမည်။ 

• ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အရသးစားပြင် င်မှု ကူညီလိုြ်က ိုငန်္ ိုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

• ယာဉ်ရနာက်လ ိုက်လ ိုင်စင် (စြယ်ယာလ ိုင်စင်)ေှ ေမည်။ 

• ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ရမာင်းန္ှင်တတ်မြီး ယာဉ်ရမာင်းလ ိုငစ်င်ေှ သူ ဦးစားရြးမည်။ 

• ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အရကကာင်း အသင် အတင် နားလည်ေမည်။ 

• စ တ်ြ ိုင်း  ိုင်ော/ရိုြ်ြ ိုင်း  ိုင်ောကျန်းမာသန်စွမ်းမြီးသွက်လက်န္ ိုးကကားသူပဖစ်ေမည်။ 

• ကကက်ရပခနီအရပခခံမူများန္ှင အ်ညီ အသင်း၏ လှုြ်ောှးမှုများတွင် ရ ာင်ေွက်န္ ိုင်ေမည်။ 

• လူမှုရြါင်းသင်း က် ံရေးန္ှင ်က ိုယ်ေည်က ိုယ်ရသွးရကာင်းမွန်သူပဖစ်ေမည်။ 

• အေက်ရသစာရသာက်စားသူများ န္ှင ်မူးယစ်ရ းဝါးသံိုးစွွဲ သူများမပဖစ်ေ။ 

• အကျင ်စာေ တထ န္ှင ် က ိုယ်ကျင ်တေား ရကာင်းမွန်သူပဖစ်ေမည်။ 

• ရေသခ ံကကက်ရပခနီရစတနာလိုြ်အားေှင်များက ို ဦးစားရြးမည်။ 

• တြ်ရပြး/ေွဲရပြးန္ှင ်ပြစ်မှုတစ်စံိုတစ်ောရကကာင ် အဖွွဲွဲ့အစည်းတစ်ခိုခိုမှ ထိုတ်ြစ်/ထိုတ်ြယ်ခံထားေသူများ 

မပဖစ်ေ။ 

• ရေသခ ံဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းသူများက ို ဦးစားရြးမည်။ 

စိတ ်ပါ ၀ င်စျှော ်း  ူ မျျှော ်း  ည် ကုိ ယ်လ ရ်း ရျှော ဇ၀ င် နှင့်် အတ ူ လိုအ ပ် လ ျှော အလထျှော က်အထျှော ်း  မိ တ တူ/ PD F  

Ve rsi on ခ ြင့်် ခ ပည့်် စုံစ ျှော လ ပ်း ပုိ လလ ျှော က်ထျှော ်း မှ  ျှော လ င် ထည့််  င််းစ ဉ််းစျှော ်း မည်ခ ြစ် ပါ  ည်-  

 

ခ မန ်မျှောန ိုင်ငံ ကက်လခ ြနီအ င််း    ခ မန ်မျှောန ိုင်ငံ ကက်လခ ြနီအ င််း  

ရုံ်းြျျုပ်       ရုံ်းြ ွဲ 

ရျှော ဇ င်္ဂဟလမ််းမက ကီ်း၊ ဒကခိဏ  ီရိမ မိျုြို့၊  အ မှတ်(၄၂ )၊ ကမ ််းန ော ်းလမ််း၊ ဗိုလ်တလထျှော င်မ မိျုြို့န ယ ်၊ 

လန ခ ပည ်လတျှော ်။      ရန ်ကုန ်။ 

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

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

လူလတ ြို့စစ ်လမ်းခ ြင််းလရ ်းြျယ်ြံရ ူကို ျှော  အ လ ကျှော င််း ကျှော ်းမညခ် ြစ ်ပါ ည ်။ 

 

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

