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အလပု ်လလ  ျှော က်လ ျှော လြေါ်ယူခြင််း 

ရျှောထ်ူးအမည် : ယာဉ်မ ာင််း 

အရေအတွက် : (၁) ဦး 

အစီေင်ခတံင်ပြမှု  : လက်ရ ောက်ညွှန်ကကေားရေးမ  း 

ဌောန : စီမံရေးေော 

တော၀န်ကျေောရနေော  : ေန်ကုန် 

Grade : B2 

အကျ   းခံစေားခငွ ်မျေား : လစော + က ုယ်ခန္ဓာ  ခ ုက်မှုန္ င ်ရေောဂါဘယအောမခ+ံ လုြ်ငန်တွင်းသင်တန်းမျေား +  

              ခေီးသွေားစေားေ တ် +  ရေ ောင်တခင်ခွင ်+  က းစက်ရေောဂါ ကောကွယ်ခွင ် + လုြ်သက်ခွင ်+  

   ရ းလက်မ တ်ခံစေားခငွ ် +  မီးဖွေားခငွ ် +  အစေား  ုးခံစေားခငွ ်  

လလ ျှောက်လ ျှောပ ိ တ်ရက် : ၁၈.၀၈. ၂ ၀၂ ၀၊  (၁၆ :၃၀) နာရီ 

စီမံလရ ်းရျှောဌျှော န၏အလ က ျှော င််းအရျှော။  ပမန်မောန္ ုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းဌောနချ ြ်ေ   ဌောန (၁၂)ခတွုင် စီမံရေးေောဌောန 

သည် တစ်ခုအြါအဝင်ပဖစ်သည်။ စီမံရေးေောဌောနက ု ဌောနစ တ် (၇)ခုတ ုို့ပဖင် ဖွ ွဲ့စည်းရ ောင်ေွက်လျက်ေ  ြါသည်။ 

အ  ုြါ ဌောနစ တ်(၇)ခမု ော အရ ောက်အဦဌောနစ တ်၊ ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်ဌောနစ တ်၊ လံုခခ ံရေးဌောနစ တ်၊ စောကကည် တ ုက်၊ 

သန်ို့ေ င်းရေးဌောနစ တ်၊ ဥယျောဉ်ဌောနစ တ်၊ စေားေ ြ်သောဌောနစ တ်တ ုို့ပဖစ်ပြီး၊ ဌောနမျေား၏ ရံုးလုြ်ငန်းမျေားစနစ်တကျ 

ေ  ရေး၊ ဝန် မ်းမျေား အ င်ရပြစွော ရန  ုင်၊ စေားရသောက်၊ သွေားလောရေးတ ုို့က ု ရ ောင်ေွက်ရြးလျက်ေ  ြါသည်။ 

ယျှောဉ်လမျှောင််း သည် ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်ဌောနစ တ်တွင် ရနပြည်ရတေ်ာေ   ဌောနချ ြ်၌ ယောဉ်ရမောင်း (၅)ဦး၊ ေန်ကုနရ်ံုးခွ  

ယောဉ်ရမောင်း (၁၂) ဦး စုစုရြါင်းယောဉ်ရမောင်း (၁၇)ဦး ေ  ြါသည်။ ယောဉ်ရမောင်းဝန် မ်းသည် ဝန် မ်းမျေားန္ င  ်

အသင်းြ ုင်ြစစည်းမျေားက ု ညွှနက်ကေားချက်န္ င ်အညီ စနစ်တကျ လံုခခံ စွောသယ်ယ ြ ုို့ရ ောင်ရြးေန်ပဖစြ်ါသည်။ 

လုပ်ငန််းတျှောဝ န်မ ျှော်း 

(၁) ပမန်မောန္ ုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းမ ရြး ေားရသော အသင်းြ ုင်ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်က ု သတ်မ တ် ေားရသော      

ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ် လက်စွ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျေားစောအုြ်ြါ စည်းကမ်းချက်မျေားန္ င ်အညီ ရမောင်းန္ င်ေမည်။ 
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    (၂) ဝန် မ်းမျေားန္ င  ် ကုန်ြစစည်းမျေားအေား ညွှန်ကကေားချက်န္ င အ်ညီ စနစ်တကျလံုခခ ံစွော သယ်ယ ြ ုို့ရ ောင်ရြး  

န္ ုင်ေမည်။ 

    (၃) သတ်မ တ် ေားရသော ယောဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း  ုင်ေောဥြရေန္ င ် ညွှန်ကကေားချက်မျေားက ု 

နားလည်သ ေ   ပြီး လ ုက်နာရ ောင်ေွက်ေမည်။ 

   ( ၄) ပမန်မောန္ ုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်းြ ုင် ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်က ု ပမန်မောန္ ုင်ငံကကက်ရပခနီအသင်း၏ အုြ်ချ ြ်ရေး 

စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုြ် ံုးလုြ်နည်းမျေားအတ ုင်း ရကောင်းစွော ပြ ပြင်  န်းသ မ်းရမောင်းန္ င်န္ ုင်ေမည်။ 

   (၅)ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်က ု စနစ်တကျန္ င ် လံုခခ ံမှုေ  စွောသုံးစွ ရကကောင်းတောဝန်ယ ေန်န္ င ်  ုတ်ရြး ေားရသော 

ယောဉ်ပြင် က ေ ယောမျေား(ဂျ   င်းရ ောက်၊ စက်ပြင်ကေ ယော.. စသည ်)တ ုို့က ု စနစ်တကျအသုံးပြ ေမည်။ 

   (၆)ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်အရကကောင်း ရကောင်းစွောနားလည်ပြီး နယ်ရပမလမ်းရကကောင်းအရပခအရနရြေါ်မ တည်၍ 

ရကောင်းမွန်စွော ရမောင်းန္ င်န္ ုင်သ ပဖစ်ေမည်။ 

   (၇)ယောဉ်ပြင်ကေ ယောအရကကောင်း ရကောင်းစွောနားလည်အသုံးပြ န္ ုင်သ ပဖစေ်မည်။ 

   (၈)မ မ တောဝန်ယ ေသည ် ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်က ု ရနို့စဉ်ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်စစ်ရ းမှုအတွက်  သတ်မ တ် ေားရသော 

ြံုစံြါအချက်မျေားအတ ုင်း စစ်ရ းေမည်စစ်ရ းေန် တောဝန်ရြးြါကလည်း အလေားတ ရ ောင်ေွက် 

ရြးေမည်။ 

   (၉) ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်န္ င ်ြတ်သတ်ရသော အရသးစေားပြင် င်မှုမျေားအတွက် စစ်ရ းန္ ုင်ပြီး ပြင် င်န္ ုင်ေမည်။ 

 (၁ ၀)ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်ပြင် င်မှုမ တ်တမ်းမျေား၊ ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်အသုံးပြ မ တ်တမ်းမျေား၊ စက်သံုး ီသံုးစွ မှု 

မ တ်တမ်း(Work Ticket)တ ုို့က ု ရမေ်ာရတေ်ာယောဉ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းမျေားအတ ုင်း   န်းသ မ်း ပဖည စွ်က်န္ ုင် 

သ  ပဖစ်ေမည်။ 

(၁ ၁ )ရံုးစည်းကမး်ြါအလုြ်ချ  န်သတ်မ တ်ချက်အတ ုင်း လုြ်ငန်းရ ောင်ေွက်ေမည်။ လုြ်ငန်းလ ုအြ်ချက်အေ    

အချ  န်ြ ု က်လက် မ်းရ ောင်ေန် လ ုအြ်ြါက ရလးစေားစွောနာခရံ ောင်ေွက်တတ်ေမည်။ 

(၁ ၂) လုြ်ငန်းလ ုအြ်ချက်အေ ခေီးရဝးရမောင်းန္ င်န္ ုင်သ ပဖစေ်မည်။ 

 

လိုအပ ်သ ည့်် အရ ည်အ ြ င် ်းသတ်မှတ် ြ က်မ ျှော်း 

• ခမန်မျှောနုိင်ငံ သျှော်းခြ စ်ရမ ည် ။ 

• အသက် (၅၀)နှစ်မ ာက်ခ ြ စ်ရမ ည်။ 

• အရပခခံြညောအလယ်တန်းအ င ်ရအောင်ပမင်ပြီးသ ပဖစ်ေမည်။ 

• အရပခခံြညောအထက်တန်းအ င ်ရအောင်ပမင်ပြီးသ က ိုဥ  ီးစ ီး ပ ီးမည်။ 

• စ တ်ြ ုင်း  ုင်ေော၊ ရုြ်ြ ုင်း  ုင်ေော ကျန်းမောသန်စွမ်းေမည်။ 
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• ယောဉ်ရမောင်းအရတွွဲ့အကကံ အနည်း ံုး(၁) န္ စ်ေ  ေမည်။ 

• သက်တမ်းမကုန် ံုးရသော ယောဉ်ရမောင်းလ ုင်စင်လက်ဝယ်ေ  ေမည်။ 

• ကကက်ရပခနီအရပခခမံ မျေားန္ င ်အညီ အသင်း၏လှုြ်ေ ေားမှုမျေားတွင်ြါဝင်ရ ောင်ေွက်န္ ငု်ေမည်။ 

• လ မှု က် ံရေးရကောင်းမွန်သ ပဖစ်ေမည်။ 

• ပမန်မောစောရကောင်းမွန်စွောရေး/ဖတ်န္ ုင်ေမည်။ 

စိတ်ပါ ၀င်စ ျှော်းသမူ  ျှော်း သည်  ကိုယ်လရ်းရျှော ဇ၀င်နှင့်် အ တူ လို အပ ်လသ ျှောအလထ ျှော က်အထျှော်း  မ ိတတူ/  PDF  V e rs i on ခြင ့်် 

ခပည့်စုံ်စွ ျှောလပ ်းပ ိုို့လလ ျှောက် ထျှော်းမ ှသျှောလ  င် ထ ည့်် သွင််းစဉ််းစျှော်းမ ည် ခြစ်ပါသည်-  

ခမန်မျှောနုိင်ငံ ကက ်လခြ နီအ သင််း    ခမန်မျှောနုိင်ငံ ကက ်လခြ နီအ သင််း  

ရံု်းြ ျုပ်        ရံု်းြွွဲ 

ရျှောဇ သင်္ဂဟ လမ ််းမ ကကီ်း၊ ဒ ကခိဏသီရိမမိျုြို့ ၊   အမ ှတ်(၄၂)၊  ကမ ််းနာ်းလ မ ််း၊ ဗ ိုလ်တလထျှောင်မမ ိျုြို့န ယ် ၊ 

လနခပ ည်လတ ျ်ှော။       ရနက်ုန်။ 

 (သ ုို့မဟုတ်) mrcshrrecruitment@redcross.org.mm သ ုို့လ ြ်မ ကော ရြးြ ုို့ေမည်။ 

အရသးစ တ်အချက်အလက်မျေားအေား www. redcross.org.mm တွင်၀င်ရေောက်ကကည် ရှုန္ ုင်ြါသည်။ 

လူလတွြို့စ စ်လမ ်းခြင််းလရ ်းြ ယ်ြံရသူကို သျှော  အလ က ျှော င််း က ျှော်းမ ည်ခြစပ် ါသည်။ 

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

