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အလပု ်လလ  ျှော က်လ ျှော လြေါ်ယူခြင််း 

ရျှောထ်ူးအမည်  : သတင််းအချက်အလက်စာရင််းပ ြုစုမှုလက်ထ ာက် 

အရ ေအ တွက်  : (၁) ဦး 

အစီေင် ခတံင်ပြမ ှု  : စီမံချက်အရာရ ှိ 

ဌာ န  : ကျ န်းမ ာရေး ဌ ာန 

စီမံက ိန်း  : ရ ်ရ ာလူ ုအာ်းလံု်း ါဝင်ထသာ ထ ်းဒဏက်ကံြံ့ကကံြံ့ခံနှိုင်စွမ််းရ ှိသညြံ့်  

        ထကျ်းရ ာမျာ်းတည်ထ ာက်ပခင််းစီမံကှိန််း 

တာ၀န်ကျ ော ရန ော  :  နမြံ့် န် 

Grade  :   C1 

အကျ  ိးခံစ ား ခငွ ်မျ ား  :      လစ ာ + ရ နထိိုင်စ ေိ တ် + ကိို ယ်ခန္ဓ ာထိ ခိိုက်မ ှုနှ္ င ်ရော ဂါဘ ယ အ ာမခ ံ+  

                                            လိုြ်ငန်း တွင်း သင်တန်းမ ျား + ခေီးသွ ား စေိ တ် + ရေှ ာင်တ ခင်ခွင ် +  

                                            က း စက်ရ ော ဂါကာ ကွယ်ခွင  ်+ လိုြ်သက်ခွင ် + ရ း လက်မ ှတ်ခံ စား ခငွ ်  +  

                                            မီးဖ ွား ခငွ ် + အစ ား ထိိုးခံစား ခငွ ် 

လလ ျှောက်လ ျှောပ ိ တ်ရက်  :   ၀၁.၀၈.၂ ၀၂၀၊   (၁၆ :၃၀ )နာရီ 

စီမံက ိန််း သည်  အ ပြည်ပြ ည် ိိုင်ော  ကကက ်ရပ ခနီ နှ္င ် လပခမ်းနီအ သင်း များ ဖက်ဒ ရေး ေှင်းမှချမ ှတ်ထား ရ သာ  

မဟ ာဗျျူဟ ာ ၂၀၂၀ နှ္ င ်ချန်ိည ိ၍ ပမ န်မာနိ္ိုင်ငံက ကက ်ရပခနီ အ သင်း မှ ချမှတ်ထား ရ သာ  မဟ ာဗျျူဟ ာ  

အစီ အစဉ် ၂၀၁ ၆-၂၀ ၂၀  အား  အရပ ခပြ ြါ သည်။  စီမံက ိန်း၏ ရမ ာ်မှန်း ချက်မ ှာ အရ ေး ရြေါ် အ ရပခ အရ န  

ပြည်သ ူ့က ျန်းမ ာရ ေး နှ္င ်သ ဘ ာဝ ရဘ း အန္တေ ာယ်များ ၏ အကျ  ိးေလာဒ်မ ျားပဖ စ်သည ်  ဦ း စား ရြး က း စက် 

ရေ ာဂါများ နှ္င ်ြတ်သက်  က ်နွ္ယသ် ည ် ရ ော ဂါပ ဖစ် ြွား န္ှုန်း၊ ရသ ံိုး န္ှု န် း များ ရလျာ ကျလာရစ ေ န်  

ကကက ်ရပခနီ အ သင်း ခွွဲမျ ား နှ္ င ် လ ထိုများ ၏စွမ်း ရ ာင်ေည် ပမ င ်တင်ရြး ပခင်း အ ား ပဖင ် ကျ န်းမ ာရေး နှ္ င ် 

သန ် ေှင်းရေး ပမင ်မားလာ ရ စေန်  ပဖစ်ြါ သည်။  ပမ န်မာနိ္ိုင်ငံကကက ် ရပခ နီအ သ င်း သည် ၂၀၁ ၄ ခိုနှ္ စ် တွင်  

အပြည်ပြည် ိိုင် ောကကက ် ရပခ နီနှ္င ်လပ ခမ်း နီအ သင်း များ ဖက်ဒ ရေး ေှင်း၏ြ ံ ြိိုးမှုပဖင ် လ ထိုအရပခ ပြ  
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စီမံက ိန်းမ ျား  က ်လ က်အရကာင် အထ ည်ရဖာ် ရ ာင်ေွက် ခွဲ ြါ သည်။  ၂ ၀၁ ၄ ခိုနှ္ စ်စီမံက ိန်းမ ျားအာ း  

တာဝ န် ယ ရ ာင်ေွက်ခွဲ ေပ ခင်း၏ ေည်ေွ ယ်ချက ်မှာ လတ်တ ရလာ တွင် ပဖ စ်နိ္ို င်ရပခ ေိှသ ည ်ကျန်းမ ာရ ေး နှ္ င ် 

သဘ ာဝ ရဘ း  ိိုင်ောထိ ခိို က်န္ိိုင်ရပခ ေိှသ ည ်ပြည် သ လ ထိုမှကကံ ကကံ ခိိုင်နိ္ိုင်စွမ်း ြိိုမိိုပမင ်မ ား လာရစေ န် ပဖစ်ြ ါ 

သည်။ အဓ ိကတ ာဝ န်ယ ရ ာင်ေွက် သည ် လိုြ်ငန်းမ ျားတွင် ထိခိိုက် နိ္ိုင်ရပ ခပ မင ်မားသည် ရကျ း လက်န္ှ င ် 

မမိ ြို့ပြမ ျားတွင် သဘ ာ ဝ ရဘ း ပဖစ်ြွား နိ္ိုင်ရပခ ရလ ာ ချပခင်း၊  လိိုအြ် ချက်မ ျား ရဖာ်ထို တ်ထ ား ရသ ာ  

ရန ော ရဒသမျ ား ေိှလ ထိုမျ ား ၊ စ ာသင် ရကျ ာင်း များတွင် ရ ေနှ္င ်ြတ်ဝ န်းက ျင်သန ်ေှင်း ရေး လိုြ်ငန်း များ 

ရ ာင်ေွက်ပ ခင်း၊  လ ထို ရပ ခပြ ကျန်းမ ာရ ေး နှ္င ် ရေှးဦ း ပြ စိုပခင်း လိုြ်ငန်းမ ျား ြါ ဝ င်ြ ါသည် ။ 

ခမန်မျှောနုိင်ငံကကက ်လခြ နီအ သင််း၏  မ ဝါဒမ ျားန္ှင ်  လိုြ်ထံိုးလိုြ်နည်းမ ျား၏ မ ရဘ ာင်အ တွင်းမှ ကကက ် ရ ပခနီ  

လှုြ်ောှး မှု၏အပခ ခမံ မျ ား အား  ရလး စ ား လိိုက်န ာပခင်း အ ား ပဖင ် သတင််းအချက်အလက်စာရင််းပ ြုစုမှု 

လက်ထ ာက်သည်  ဦ း တ ည်ရကျ း ေွာများ တွင် ချမှတ်အရကာင် အတ ည်ရဖာ် မည ် လိုြ်င န်းအစီ အစ ဉ်မျာ း 

ရ ာင်ေွက် နိ္ိုင်ေ န် သ က် ိိုင်ောစီမံချက်အေ ာေိှ အား  အက အ ညီရြး ကာ ရဒ သခံ အာ ဏာ ြိိုင် 

အဖွွဲြို့အစ ည်းမ ျား၊ ရကျ း လက်က ျန်းမ ာရေး ဌ ာနများန္ှ င ်ချတ်ိ က ် ြ းရြါင်းရ ာင်ေွက်ေ န်ပဖစြ်ါ သည်။ 

တျှောဝ န် နှင ်ဝတတရျှော်းမ  ျှော်း 

အဓ ိက ဆ ောင်ရွက်ရမည ်လုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်း 

(၁)  သတင်း အ ချက်အ လက်စာေင်း ပြ စိုမှုလက ်ရ ထာက် (D ata  A s s i s tant) ၏အဓိကတာဝ န်မှာ  မမိ ြို့ နယ် 

စီမံက ိန်း၏  သ တင်း အချက်အလက်မ ျား( Da ta ) အား အချန်ိ နှ္င ်တ ရပ ြး ညီေေိှနိ္ိုင် ေန် အတွက်  

ကွင်း  င ်းကက ီးကကြ်ရေးမ  ်း (Fi e l d Su pe rvis or) နှ္င ်  စီမံချက်အရာရ ှိအ ား က ညီရြး ေန် ပဖစ် သည်။ 

(၂) သတင််းအချက်အလက်စာရင််းပ ြုစုမှုလက်ထ ာက်သ ည် ကွင်း  င ်းကက ီးကက ြ်ရေးမ  ်း (Fi e ld  

S u pe rv i s or) ထံမှ ေေိှရသာ  ရကျ း ေွ ာလစ ဉ်အစီ ေင်ခစံ ာများမ ှ သတင်း အ ချက်အလက်မ ျားအ ား  

ရသ ချာစွ ာစီ စစ်မြီး  ကွန်ြျျူ တာ တွင် ြံိုမှနစ် ာေင်း သွင်းထား ေမည်။ 

(၃)  သတင််းအချက်အလက်စာရင််းပ ြုစုမှုလက်ထ ာက်သည်  သ တင်း အချက် အလက်မ ျား စ ာေင်း သွင်း မှု 

အရြေါ်  မှန်က န်မှုရ ှိေ န် တ ာဝ န်ယ နိ္ိုင် ေမည်။ 

(၄)  လစ ဉ်ေေိှရသာ သတ င်း အချက်အလက်မ ျားအ ာ း  ရြါင်း စည်းထ ား ေမည် ။( သံိုးလ၊ရပခာက်လ ၊ တစ် နှ္ စ်) 

(၅)  စ ာေင်း သွင်းမြီး  သ တင်း အချက်အ လက်မ ျားအား  စီမံချက်အရာရ ှိထံသှိုို့ သတ်မှ တ်ထား ရ သ ာအ ချန်ိမီ 

တင်ပြေမည်။ 
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(၆)  စီမံချက်အရာရ ှိမှ လ စဉ်အစီအ ေင်ခံ စာများ အ ချန်ိမှီရြး ြိို နိ္ိုင်ေ န် က ညီ ရ ြး ေမည်။ 

(၇)  စီမံချက်ရကျ း ေွာမှ  အရပ ခခံ သတင်း အ ချက်အ လက်မ ျားအား  နှ္ စ်အ လိို က် Data  သွင်းယ ထ ား ေမ ည်။ 

(၈) ရကျ း ေွာမှ လစဉ် အ စီေင်ခံ စာများတွင်ြ ါေိှ ရသ ာ သ တင်း အချက် အလ က်မ ျားအား  ရ သချာ စွာ စီ စစ် 

သံိုးသြ်မြီး  အ ား သ ာချက်၊  အ ား န ည်းချက ်၊  လိိုအြ် ချက်မ ျားအား  ရကျ း ေွာက ျန်းမ ာရေး ရက ာ်မတီ နှ္င ် 

ကွင်း  င ်းကကီ်းကက ်ထရ်းမ  ်းသိို  လစ ဉ်(Fe e db ack) ရြး ေမည်။ 

(၉) စီမံကိန်းဝ င်ရကျ း ေွာများ၏  အ ရပခ ခသံ တင် း အချက်အလက်မ ျားအ ား  ြံိုမှနစ် ာေင်း သွင်းထား မ ြီး  

ကွင်း  င််းကကီး ကကြ်ရေး မှျူးမ ျား လိိုအြ်ြါက ချက်ချ င်း ရြး နိ္ိုင်ေန် ရ ာင် ေွက် ထား ေမည်။ 

(၁၀) ရကျ း ေွာများတွင်ပဖ န ်ရဝ ရ သာ  ြစစ ည်းစာ ေင်း အား  ရကျ း ေွာ အလိိုက်ြံိုမှနစ်ာ ေင်း သွင်းထား ေမ ည်။ 

(၁၁) လိိုအြ်မည် ိိုြါက ရကျ း ေွာများသိို လိိုက်ြါ၍  သတင်း အ ချက်အလက်မ ျ ား  ရက ာက်ယ ရြး ေမည်။ 

(၁၂) စီမံချက်အရာရ ှိမှရြး အြ်ရသ ာ တာဝ န်မျ ား အ ား  ရကျ ပြွန် စွာ ရ ာင် ေွက်ရ ြး ေမည်။  

လိုအပ ်လသ ျှောအရ ည်အ ြ င် ်းမ  ျှော်း 

• ခမန်မျှောနုိင်ငံ သျှော်းခြ စ်ရမ ည် ။ 

• အသက်  ၄၅ နှစ်လ အျှောက်ခ ြ စ်ရမ ည်။ 

• တကကသိိုလ်ဝင ်တ န်း တက် ရေ ာက်ဖ  းသ ပဖစ်ေမည် ။ 

• လ ထိုအရ ပခပြ လိုြ်င န်းမ ျားတွင် အ ရတွြို့ အကကံ ေိှသ ကိို ဦ း စား ရြး မည် ။ 

• ကွန်ြျျူတာ အရပ ခခံ  ကျွ မ်းက ျင်သ ပဖစ်ေမည် ။ 

•  က ် ံရေး ရပြပြ စ် ရကာ င်း မွန်သ  ပဖစ် ေမည် ။ 

• စီမံချက်လိုြ်ငန်းမ ျားက ိို ထိထိရေ ာက်ရ ောက် နှ္င ် အချန်ိပြ ည ်တ ာဝ န် ထမ်းရ  ာင်နိ္ိုင်သ ပဖစ်ေမည် ။ 

• အဂဂလိြ်စ ာ ရေး သား ရပြ ာ  ိိုတတ် သ ကိို ဦ း စား ရြး မ ည် ။ 

• ပမန်မာနိ္ိုင်ငံကကက ်ရ ပခနီ အ သင်း တွင် ရစ တန ာလိုြ်အား ေှင် အပဖစ် ြ ါဝ င်ရ ာ င်ေွက်ဖ  းသ ကိို ဦ း စာ း 

ရြး မည်။ 

• ရမာ်ရ တာ် ိိုင်က ယ်အား ကျွ မ်းက ျင်စွာနှ္င ်လံိုခခံ စိ တ်ချစွ ာ ရမာင်း နှ္င် နိ္ိုင်သ ပ ဖစ်ေမည်၊ ယာ ဉ် ရမာ င် း 

လိိုင်စင်ေိှေမ ည်။ 

• ပမန်မာစာ အ ား  ရက ာ င်း မွန် စွာ ရ ေး သား ရ ပြာ ိိုတ တ် သ ပဖစေ်မ ည် ။ 



"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 

"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, and prevention of violence among 

communities members in our programs" 

MRCS_SwRC(Sida) _Data Assistant for Health Department/ BRIC Program        24 /07/2020                                                                    (079.1) 
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စတိ်ပါ၀င်စျှော ်း သူမ  ျှော်း သည် ကုိယ်လရ်းရျှော ဇ၀င ်နှင် အတူ လ ိုအပ ်လသျှော အလထ ျှော က်အထျှော ်း  မ ိတတူ / 

PDF Version ခြင ်  ခပ ည ်စံစုျွှော လပ်း ပ ိုို့လလ  ျှော က်ထ ျှော်း မ ှသျှောလ  င ် ထ ည သွ်င််း စဉ််း စျှော်းမ ည် ခြ စပ် ါ 

သည် -  

ခမန်မျှောနုိင်ငံကကက ်လခြ နီအ သင််း    ခမန်မျှောနုိင်ငံကကက ်လခြ နီအ သင််း 

ရံု်းြ ျုပ်       ရံု်းြွွဲ 

ရျှောဇ သင်္ဂဟ လမ ််းမ ကကီ်း၊ ဒ ကခိဏသီရိမမိျုြို့ ၊  အမ ှတ်(၄၂)၊  

ကမ ််းနာ်းလမ ််း၊ဗ ိုလ်တလ ထျှောင်မမိျုြို့န ယ်၊ 

လနခပ ည်လတ ျ်ှော။      ရနက်ုန်။ 

 (သိို မဟ ိုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သိို လိြ်မ  ကာရြး ြိို ေ မည်။ 

အရ သး စိတ် အချက် အလ က်မ ျားအားwww. redcross.org.mm တွင်၀င်ရ ော က်ကကည် ရှုနိ္ိုင်ြါသည်။ 

လူလတွြို့စ စ်လမ ်းခြင််းလရ ်းြ ယ်ြံရသူကို သျှော အလကကျှောင် ်းကကျှော်းမ ည်ခြစပ် ါသည် 

mailto:mrcshrrecruitment@gmail.com
http://www.myanmarredcross.org/
http://www.myanmarredcross.org/

