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အလုပ်လလျှောက်လွှာလေါ်ယူခေင်း 
ရာထူးအမည် : စာလရး(၁)-တပ်ဖွဲ့လရးရာ 

အရေအတွက် : (၁) ဦး 

အစီေင်ခတံင်ပြမှု  : လက်ရောက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

ဌာန : စီမံရေးော 

တာ၀န်ကျောရနော  : ရနပြည်ရတာ်/ေန်ကုန် 

Grade : B2 

အကျ ို းခစံားခငွ့်များ : လစာ + ကိုယ်ခန္ဓာေိခုိက်မှုနှင့်ရောဂါဘယအာမခံ+ လုြ်ငန်တွင်းသင်တန်းများ +  

              ခေးီသွားစားေိတ် +  ရေှာင်တခင်ခွင့်+  ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ခငွ့် + လုြ်သက်ခငွ့်+  

   ရေးလက်မှတ်ခံစားခငွ့် +  မီးဖွားခွင့် +  အစားေိုးခံစားခငွ့်  

လလျှောက်လွှာပိတ်ရက် : ၁၃.၀၇.၂၀၂၀၊ (၁၆:၃၀)နာရီ 

စီမံလရးရာဌာန၏အလကကာင်းအရာ။  ပမန်မာနုိင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းဌာနချုြ်ေှိ ဌာန (၁၂)ခတုွင် စီမံရေးောဌာန 

သည် တစ်ခုအြါအဝင်ပဖစ်သည်။ စီမံရေးောဌာနကို ဌာနစိတ် (၇)ခတိုု့ပဖင့်ဖွဲ့စည်းရောင်ေွက် လျက်ေှိြါသည်။ 

အေိုြါဌာနစိတ်(၇)ခမုှာ အရောက်အဦဌာနစိတ်၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်ဌာနစိတ်၊ လုံခခုရံေးဌာနစိတ်၊ စာကကည့်တုိက်၊ 

သန့်ေငှ်းရေးဌာနစိတ်၊ ဥယျာဉ်ဌာနစိတ်၊ စားေိြ်သာဌာနစိတ်တ့ုိပဖစ်ပြီး၊ ဌာနများ၏ ရုံးလုြ်ငန်းများစနစ်တကျ 

ေှိရေး၊ ဝန်ေမ်းများ အေင်ရပြစွာ ရနေိုင်၊ စားရသာက်၊ သွားလာရေးတ့ုိကို ရောင်ေွက်ရြးလျက်ေှိြါသည်။ 

စာလရး-၁(တပ်ဖွဲ့လရးရာ)သည် ဌာနချုြ်နှင့်  တုိင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်များေှိ ကကက်ရပခနီသူနာပြုတြ်ဖွဲ့ အုြ်ချုြ် 

ရေးအဖွဲ့များနှင့် ေက်သွယ်၍  တြ်ဖွဲ့ရေးောလုြ်ငန်းများကို ရောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်သည့်အပြင်  တိုင်းရေသကကီး၊  

ပြည်နယ်များေှိ အရောက်အကူအပြုအောေှိများနှင့် တြ်ဖွဲ့ေိုင်ောလုြ်ငန်းများ၊ စာေင်းဇယားများ၊ ရံုးလုြ်ငန်း 

များကို ေက်သွယ်ရောင်ေွက်ေမည်ပဖစြ်ါသည်။ ေို့ပြင် စီမံရေးောဌာနေှိ အပခားရသာ လုြ်ငန်းများကို လည်း 

ရောင်ေွက်နိုင်ေြါမည်။ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

(၁) တပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဝင်စာများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ြရီးသွားလာြငွ့်အမိန့်များခပုစုခြင်း၊ 

(၂) တပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာထွက်စာများမှတ်ပုံတင်ရရးသွင်းရမည်။ 
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(၃) တပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ အစည်းအရဝးမှတ်တမ်းများအား ကွန်ပျူတာခဖင့် ရုိက်ခြင်း၊ ခဖန့်ရဝခြင်း၊  မှတ်တမ်း 

ဖိုင်ထားရှခိြင်းများ ရဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၄) တပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာ ရံုးတွင်းစာများ၊ အမိန့်များအား ပြုစုရုိက်နိှြ်ပခင်း၊  ပဖန့်ရဝပခင်းတို့ကို လုြ်ရောင်       

ေမည်။ 

(၅) Fax လက်ခံပခင်း၊ ရြးြို့ပခင်းများရောင်ေွက်ေမည်။ 

         (၆) ပမန်မာနုိင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းက အခါအားရလျာ်စွာ ကကီးမှူးကျင်းြရသာ အခမ်းအနားများ၊ 

 အစည်းအ ရဝးြွဲများ၊ သင်တန်းများတွင် လိုအြ်သလို ြါဝင်ရောင်ေွက်ပခင်း။ 

 (၇) တုိင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်ကကက်ရပခနီကကီးကကြ်မှုရကာ်မတ၊ီ တြ်ဖွဲ့အြု်ချုြ်ရေးများနှင့် ေက်သွယ်၍

 တြ်ဖွဲ့ေိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကို e-mail နှင့် ရောင်ေွက်ေမည်။ 

 (၈) တုိင်းရေသကကီး/ပြည်နယ်အရောက်အကူပြုအောေှိများနှင့်ေက်သွယ်၍ ညိှနှိုင်းရောင်ေွက်ပခင်း၊ 

လစဉ် အစီေင်ခံစာများရတာင်းခစုံစည်းပြုစုပခင်းတို့ကို ရောင်ေွက်ေမည်။ 

 (၉) အစည်းအရဝးဖိတ်စာများရုိက်ပခင်း၊ ဖိတ်ကကားပခင်းတို့လုြ်ရောင်ေမည်။ 

 (၁၀) ကကက်ရပခနီသူနာပြုတြ်ဖွဲ့ေိုင်ော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် အချက်အလက်များကို စိတ်ြါဝင်စားပြီး 

ရောင်ေွက်နိုင်သူပဖစ်ေမည်။ 

 (၁၁) စီမံရေးောဌာန၏ အပခားရံုးလုြ်ငန်းများ၊ အုြ်ချုြ်မှုလုြ်ငန်းများကိုလည်း ရောင်ေွက်နိုင်သူ ပဖစ်ေ 

မည်။  

လိုအပ်သည့်အရည်အေျင်းသတ်မှတ်ေျက်များ 

• ခမန်မာနိုင်ငံသားခဖစ်ရမည်။ 

• အသက်(၂၀)နှစ်မှ(၃၀)နှစ်အတွင်းခဖစ်ရမည်။ 

• အရခြြံြညာအထက်တန်းအဆင့်ရအာင်ခမင်ပပီးသူပဖစ်ေမည်။ 

• ရံုးလုပ်ငန်းပိုင်းများကျွမ်းကျင်စွာလပု်ကိုင်နုိင်သူခဖစ်ရမည်။ 

• ကွန်ြျူတာ စာစီစာရုိက်ကျွမ်းကျင်ပြီး (Word, Excel, Power point) ရကာင်းစွာအသံုးပြုနိုင်သူ 

ပဖစ်ေမည်။ 

• လပု်ငန်းလိုအပ်ချက်အရအြျန်ိပိုဆင်းတာဝန်ထမ်းရဆာင်နိငု်သူခဖစ်ရမည်။ 

• စာရိတ္တရကာင်းမွန်၍ ဆက်ဆံရရးရခပခပစ်သူခဖစရ်မည်။ 

• အဂဂလိြ်ဘာသာစကားကို ရေး/ဖတ်နုိင်ရမည်။ 
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• ခမန်မာဘာသာစကားကို ရကာင်းမွန်စွာ ရရး/ဖတ်နိုင်ရမည်။ 

 

စတိ်ပါ၀င်စားသူများသည် ကုိယ်လရးရာဇ၀င်နှင့်အတူ လုိအပ်လသာအလထာက်အထား မိတ္တူ/ PDF 

Version ခဖင့် ခပည့်စံုစွာလပးပို့လလျှောက်ထားမှသာလျှေင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ခဖစပ်ါသည်-  

 

ခမန်မာနိုင်ငံကကက်လခေနီအသင်း    ခမန်မာနိုင်ငံကကက်လခေနီအသင်း  

ရံုးေျုပ်        ရံုးေဲွ 

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

လနခပည်လတာ်။       ရန်ကုန်။ 

 (သ့ုိမဟုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သ့ုိလြိ်မူကာ ရြးြို့ေမည်။ 

အရသးစိတ်အချက်အလက်များအား www. redcross.org.mm တွင၀်င်ရောက်ကကည့်ရှုနုိင်ြါသည်။ 

လူလတွ့စစ်လမးခေင်းလရွေးေျယ်ေံရသကူိုသာ အလကကာင်းကကားမည်ခဖစပ်ါသည်။ 

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

