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အလုြ်ရလျှောက်လွှာရေါ်ယူပေင်း 

ောထူးအမည်  : လက်ထောက်သတင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိ 

အရေအတွက်  : (1) ဦး 

အစီေင်ခတံင်ပြမှု  : စီမံကိန်းအရာရှိ 

ဌာန  : ကျန်းမာရေးဌာန 

စီမံကိန်း  : COVID - 19 ကာကွယ်တုန့်ပြန်ရေးဆိုင်ော စီမံကိန်း  

တာ၀န်ကျောရနော  : နနပြည်နော်/ရန်ကုန် 

Grade  : C2 

Duration  : Six months until end of year 2020 

အကျ ို းခစံားခငွ့်များ  : လစာ+ခေီးသွားစေိတ်+ရေှောင်တခင်ခွင့်+လုြ်သက်ခွင့်+ရဆးလက်မှေတ်ခွင့်+ 

                                   ကူးစက်နရာဂါကာကွယခ်ွင့်+အစားထိုးခံစားခငွ့်+မီးဖွားခငွ့်+ကျန်းမာနရး 

    အာမခံ+ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှုနှင့်နရာဂါဘယအာမခ+ံလုြ်ငန်းေွင်းသင်ေန်း 

ရလျှောက်လွှာြိတ်ေက်     ၂၂.၀၆.၂၀၂၀၊  (၀၄:၃၀)နာေ ီ

ပမန်မာနုိင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းသည် ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၏ လူမှုကရုဏာ 

လုြ်ငန်းများတွင် အေန်အင်အားပြစ်သည်နှေင့်အညီ ယခအုစီေင်ခံကာလအတွင်း အသင်းဌာနချူြ်နှေင့် 

တုိင်းရေသကကီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရုိင်၊ မမို့နယ် အသင်းခွဲများသည် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှေင့် 

အရေးရြါ်တုန့်ပြန်ရေးလုြ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ောတွင် ကျန်းမာရေးနှေင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ 

လမ်းညွှန်ချက်များအတုိင်း (က) COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ် တားဆီးရေးဆိုင်ော 

သတင်းအချက် အလက်များ၊ အသိရြးပခင်းနှေင့် ပြည်သူလူေုြူးရြါင်းြါဝင်လာရစေန် 

စည်းရံုးလှုံ့ရဆာ်ပခင်း၊ (ခ) စိတ်ြိုင်း ဆိုင်ောအားရြးကူညီပခင်း၊ (ဂ) နုိင်ငံရတာ်၏ အေန်အင်အား 

ပြစ်သည်နှေင့်အညီ ကျန်းမာရေးနှေင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှေင့်အတူ လူမှုကရုဏာလုြ်ငန်းများတွင် 

Myanmar Red Cross Society 
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ြူးရြါင်းြါဝင် ရဆာင်ေွက်ပခင်းစသည့် အဓိက လုြ်ငန်း တာဝန် (၃) ေြ်အား တိကျစွာ လိုက်နာ 

ရဆာင်ေွက်လျက်ေှေိြါ သည်။  

လက်ထောက်သတင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိ (Assistant Data Officer)သည် ပမန်မာနုိင်ငံ 

ကကက်နပခနီအသင်း၏မူဝါဒများနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၏မူနဘာင်အေွင်းမှ ကကက်နပခနီလှုြ်ရှားမှု၏ 

အပခခမံူများအား နလးစားလိုက်နာပခင်းအားပဖင့် လက်နထာက်သေင်းအချက်အလက်စာရင်း 

ပြုစုမှုအရာရှိ (Assistant Data Officer)သည်  ပြည်နယ်နှင့်ေုိင်းအသီးသီး၏ သေင်းအချက် 

အလက်များ(Data)အား အချန်ိနှင့်ေနပြးညီရရှိနုိင်ရန်အေွက် Prgramme Officer အား ကူညီနြး 

ရန်ပဖစ်သည်။ 

တာဝန်နှင့်ဝတ္တေားများ 

အဓိက ရဆာင်ေွက်ေမည့်လုြ်ငနး်တာဝန်များ 

(၁) လက်နထာက်သေင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိ (Assistant Data Officer) ၏ 

အဓိကောဝန်မှာ ပြည်နယ်/ေိုင်းနဒသကကီး အသီးသီးရှိမမို့နယ်များ၏ သေင်းအချက် 

အလက်များ(Data)အား အချန်ိနှင့်ေနပြးညီရရှိနုိင်ရန်အေွက် ေုိင်းနဒသကကီး/ပြည်နယ ်

ကကက်နပခနီကကီးကကြ်မှုနကာ်မေီနှင့်စီမံကိန်းအရာရှိ (Programme Officer) အား ကူညီနြး 

ရန်ပဖစ်သည်။ 

(၂) လက်နထာက်သေင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိ (Assistant Data Officer) သည် 

ပြည်နယ်/ေိုင်းနဒသကကီး အသီးသီးမှနြးြို့လာနသာ သေင်းအချက်အလက်များ၊ အနကကာင်း 

ကကားလွှာများနှင့်ေင်ပြလွှာများကို စီမံကိန်းအရာရှိထံသ့ုိ  အချန်ိနှင့်ေနပြးညီစုနောင်းနြးရ 

ြါမည်။ 

(၃) လက်နထာက်သေင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိသည် ပြည်နယ်/ေိုင်းနဒသကကီး 

အသီးသီးရှိ  မမို့နယ်များထံမှရရှိနသာ နန့စဉ်အစီရင်ခစံာများမှ သေင်းအချက်အလက်များအား 

နသချာစွာစီစစ်မြီး ကွန်ြျူောေွင် ြုံမှန်စာရင်းသွင်းထားရမည်။ 

(၄) လက်နထာက်သေင်းအချက်အလက်စာရင်းပြုစုမှုအရာရှိသည် သေင်းအချက်အလက်များ 

စာရင်းသွင်းမှုအနြါ်မှန်ကန်ရှိရန် ောဝန်ယူနုိင်ရမည်။ 

(၅) ရရှိနသာသေင်းအချက်အလက်များအား နြါင်းစည်းထားကာ Programme Officer နှင့် PMER 

Officer ထသ့ုိံ သေ်မှေ်ထားနသာ အချန်ိမီ ေင်ပြရမည်။ 
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(၆) မမို့နယအ်သီးသီး၏ အနပခခသံေင်းအချက်အလက်များအား ြုံမှနစ်ာရင်းသွင်းထားမြီး 

Programme  Officer ထံ လိုအြ်ြါက ချက်ချင်းနြးနုိင်ရန် နောင်ရွက်ထားရမည်။ 

(၇) ပြည်နယ်နှင့်ေုိင်းနဒသကကီးအသီးသီးသ့ုိ ပဖန့်နဝနသာ ြစ္စည်းစာရင်းများနှင့်မမို့နယ်များမှ 

ပဖန့်နဝနသာ ြစ္စည်းစာရင်းများအား မမို့နယ်အလိုက် ြုံမှနစ်ာရင်းသွင်းထားရမည်။ 

 (၈)  လိုအြ်မည်ေိုြါက မမို့နယ်များသ့ုိလိုက်ြါ၍ သေင်းအချက်အလက်များ နကာက်ယူနြးရမည်။ 

 

လိုအြ်ရောအေည်အေျင်းများ 

 ပမန်မာနိုင်ငံေားပြစ်ေမည်။ 

 အေက် ၄၀ နှစ်ရအာက်ပြစ်ေမည်။ 

 အနည်းဆုံး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ရအာင်ပမင်ြူးသူ ပြစ်ေမည်။  

 လုြ်ငန်းနှေင့်သက်ဆိုင်ရသာ ရအာင်လက်မှေတ်များ ပြသနုိင်ေမည်။  

 စာရင်းနကာက်ယူနရးနှင့်ေက်စြ်နသာ အနည်းေုံး (၂)နှစ် အနေွ့အကကုံရှိသူကို ဦးစား 

နြးမည်။  

 ရံုးသုးံကွန်ြျူတာ ကျွမ်းကျင်သူပြစ်ရန်နှင့် (ပမန်မာ၊အဂဂလိြ်) စာစီစာရုိက် အေူး ကျွမ်းကျင်သူ 

ပြစ်ေမည။် 

 ဆက်ဆံရေးရပြပြစ်ရကာင်းမွန်မြီး လူအများနှင့်ေက်ေံေေ်သူ၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့်နောင်ရွက် 

ေေ်သူပဖစရ်မည်။ 

 သေ်မှေ်ထားသည့်ကာလအေွင်း ဦးစားနြးအလုြ်များအား အချန်ိမှေီမြီးစီးနအာင် နောင်ရွက် 

နုိင်သူပဖစ်ရန်နှင့်လုြ်ငန်းများကိုေိေိရောက်ရောက်နှေင့် အချနိ်ပြည့်တာဝန်ေမ်းရဆာင်နိုင်သူ 

ပြစ်ေမည်။ 

 အဂဂလိြ်ဘာသာစကားကို ရေးသားရပြာဆိုတတ်သူကို ဦးစားရြးမည်။ 

 အလုြ်ဖိအားဒဏ်ခနံိုင်မြီး လုြ်ငန်းလိုအြ်ချက်အရ မည်သည့်နနရာမေို အချန်ိေုိအေွင်း သိရှိ/ 

ပြင်ေင်၍ ခရးီသွားလာနုိင်သူပဖစရ်မည်။ 

 ပမန်မာနုိင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း၏ ရစတနာလုြ်အားေှေင်အပြစ် အနည်းဆုံး(၂)နှေစ် လုြ်ကိုင်ဖူးသူ 

ပြစ်ေမည်။ 
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စတိ်ြါ၀င်စားသူများသည် ကုိယ်ထရးရာဇ၀င်နှင့်အတူ လုိအြ်ထသာအထောက်အေား မိတ္ူတ / 
PDF Version ပြင့် 
ပြည့်စံုစွာထြးြ့ုိထလျှောက်ေားမှသာလျှေင်ေည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ပြစြ်ါသည်-  

ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ထပခနီအသင်း   ပမန်မာနိုင်ငံကကက်ထပခနီအသင်း  

ရံုးချုြ်      ရံုးခဲွ 

ရာဇသ္ဂဟလမ်းမကကီး၊ ဒက္ခိဏသီရိမမို့၊ အမှတ်(၄၂)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မမို့နယ်၊ 

ထနပြည်ထတာ်။      ရန်ကုန်။ 

 (သ့ုိမဟုေ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သ့ုိလြိ်မူကာ နြးြို့ရမည်။ 

အနသးစိေ်အချက်အလက်များအား www. redcross.org.mm ေွင၀်င်နရာက်ကကည့်ရှုနုိင်ြါသည်။ 

လူထတွ့စစ်ထမးပခင်းထရွေးချယ်ခံရသကူိုသာ အထကကာင်းကကားမည်ပြစြ်ါသည်။ 

 

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

