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အလပ်ုလလ ျှောကလ် ျှောလြေါ်ယခူြင််း 

ရာထ ူးအမည ် :  Night Security Guard 

အလေအတကွ်  :  (၁) ဦ်း 

အစီေငြ်စံျှောတငခ်ပခြင််း : Admin & Office Assistant , Programme Support Officer 

ဌျှောန  :  ကျန််းမျှောလေ်းဌျှောန 

စီမံြျကအ်မည ် : လထူအုလခြခပြုငကှ်ဖျျှော်းလေျှောဂါကျှောကယွလ်ေ်းစီမံကနိ််း 

တျှော၀နက်ျေျှောလနေျှော : လတျှောငက်က်ီးမမိြု ြို့(စီမံကနိ််းရုံ်း) 

ကျှောလ : ၂၀၂၁ ြနုစှ် မှ ၂၀၂၃ ြနုစှ်အထ ိ 

အကျိြု်းြစံျှော်းြငွ မ်ျျှော်း  :      လစျှော +  ကိယုြ်နဓျှောထြိိကုမ်ှုနငှ  ်လေျှောဂါဘယအျှောမြ ံ+  လပ်ုငနတ်ငွ််း 

        သငတ်န််းမျျှော်း + ြေီ်းသျွှော်းစျှော်းေိတ ်+  လ ှျှောငတ်ြငြ်ငွ +်  က်ူးစကလ်ေျှောဂါ 

        ကျှောကယွြ်ငွ  ်+ လပ်ုသကြ်ငွ +် လ ်းလကမ်ှတြ်စံျှော်းြငွ +်  မီ်းဖွျှော်းြငွ +်  

        အစျှော်းထိ်ုးြစံျှော်းြငွ  ်

                                    

လလ ာကလ် ာပိတရ်က ် :  .၁၄.၁၂.၂၀၂၁  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

မမန်မာနိိုငင်ကံကကလ်မြေနီအသငူ်းသည"်လထူအုလခြခပြုငကှဖ်ျျှော်းလေျှောဂါကျှောကယွလ်ေ်းစီမံကနိ််း" ကိ ု

UNOPS/GF (ကမ္ျှော ေံပံုလင)ွ လထျှောကပံ် မှုခဖင်   ှမ််းခပညန်ယလ်တျှောငပိ်ုင််းတငွ ် ၂၀၁၁ ြနုစှမ် ှ

စတငအ်လကျှောငအ်ထညလ်ဖျှော် လ ျှောငေွ်ကလ်ျက် ှိပါသည။်၂၀၁၆-၂၀၁၇ ြနုစှ်နငှ  ်

၂၀၁၈၌လည််းလကျှောင််းမမိြု ြို့နယ(်၁၁) မမိြု ြို့နယတ်ငွ ် လကျ်းေွျှော ၁၀၀၀ အထတိိ်ုးြျ ြို့လ ျှောငေွ်ကြ်  ပါသည။် ၂၀၂၀ 

ြနုစှ်တငွ ်မမိြု ြို့နယ(်၁၅)မမိြု ြို့နယတ်ငွ ်လကျ်းေွျှောလပါင််း(၈၀၀)၌ လည််းလကျှောင််းတို်းြျ ြို့လ ျှောငေွ်ကြ်  မပီ်းခဖစ်ပါသည။် 

Myanmar Red Cross Society 
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၂၀၂၁-၂၀၂၃ြနုစှ်တငွ ်  ှမ််းခပညန်ယလ်တျှောငပိ်ုင််းမမိြု ြို့နယ(်၅)မမိြု ြို့နယ ်ှိ လကျ်းေွျှော(၂၅၀)၌UNOPS/GF RAI3E 

ေံပံုလင ွအလထျှောကအ်ပံ ခဖင  ်အလကျှောငအ်ထည်လဖျှော် လ ျှောငေွ်ကသ်ျွှော်းမညခ်ဖစ်သည။် အဓိကစီမံြျကလ်ုပ်ငန််း 

မျျှော်းမှျှော လထူအုလခြခပြုဘကစ်ံုလစတနျှော ဝနထ်မ််းငကှဖ်ျျှော်းလပ်ုသျှော်းမျျှော်းသငတ်န််းလပ်းခြင််း၊ အြမ  ငကှ်ဖျျှော်းလသ်ွး 

လဖျှောကစ်စ် လ ်း ကုသခြင််း၊ တျှော ှည်ြလံ ်းစိမ်ခြငလ်ထျှောငမ်ျျှော်းလထျှောကပံ် ခြင််း၊ ကျန််းမျှောလေ်းအသပိညျှောလပ်း 

ခြင််းစသည်တို  ခဖစ်သည။်ခမနမ်ျှောနိငုင်ကံကကလ်ခြနအီသင််းသညစ်ီမံကနိ််းလပ်ုငန််းမျျှော်းစတငလ် ျှောငေွ်ကစ်ဉ်မှစ

၍”လထူအုလခြခပြုငကှဖ်ျျှော်း လေျှောဂါကျှောကယွလ်ေ်းစီမံကနိ််း”လပ်ုငန််းမျျှော်းလ ျှောငေွ်ကေ်ျှောတငွ်   အမျိြု်းသျှော်းငကှ ်

ဖျျှော်း တိကုဖ်ျက်လေ်းစီမံကနိ််း (NMCP)၊ ခပည် နယေ်ပကန (State VBDC Team)၊ ခပညန်ယ ်

ကျန််းမျှောလေ်းဦ်းစီ်းဌျှောန၊ သက ်ိငုေ်ျှောစီမံကနိ််း ဝငမ်မိြု ြို့ နယ ် ကျန််းမျှောလေ်းဦ်းစီ်းဌျှောနမျျှော်းနငှ  ် လကျ်းေွျှော၊ မမိြု ြို့နယ၊် 

ခပညန်ယ၊် ဗဟိ ု အ င  ်င  ် သက ်ိငုေ်ျှော Stakeholders မျျှော်းနငှ  ် ပူ်းလပါင််းည နိ ှုငိ််းလ ျှောငေွ်ကြ်  မပီ်း 

ယြလုည််း ထိကု  သို    က ် လကလ် ျှောင ် ေွကသ်ျွှော်းမည ် ခဖစ် သည။်  ခမနမ်ျှော နိငုင် ံ ကကက်လခြနအီသင််း၊” 

လထူအုလခြခပြုငကှ ် ဖျျှော်း လေျှောဂါ ကျှောကယွလ်ေ်း စီမံကနိ််း”သည်  ၂၀၁၆-၂၀၃၀ အမျိြု်းသျှော်း 

မဟျှောဗျျူဟျှောစီမံကနိ််းေညမ်ှန််း ြျကမ်ျျှော်းအျှော်း ခပည မ်ှီ လစေန ် အလကျှောငထ်ည ် လဖျှော် လ ျှောင ် ေွကေ်ျှောတငွ ်

တလထျှောင တ်လနေျှောမှပါ၀ငလ် ျှောငေွ်ကလ်န ခြင််းလည််းခဖစ် သည။် 

ရညရွ်ယြ်ေျက။် ညလံခုြြံုလေ်းဝနထ်မ််းသည် Admin & Office Assistant , Programme Support Officer 

တို  ၏ကက်ီး ကကပ်မှု ခဖင  ် ရုံ်း တငွ််း ိှပစ ည််းမျျှော်း၏လံခုြြံုလေ်း၊ရုံ်းအလ ျှောကအ်ဉလီံခုြြံုလေ်းနငှ  ်မီ်းလဘ်းအနတေျှောယ် 

လံခုြြံုလေ်းကို မိမိ၏ လပ်ုငန််းတျှော၀န ်အတိငု််းညစဉ် လစျှောင က်ကပ် စစ်လ ်းလပ်းေနခ်ဖစ်သည။် 

လိုပ်ငန်ူးတာ၀န်မျာူး 

(၁)  စီမံြျကရ်ံု ်းအလ ျှောကအ်ဉီ်းအတငွ််း၊အခပင၏်ညပိုင််းလံခုြြံုလေ်းအျှော်းကကပ်မတ်ကျှောလံခုြြံုလေ်း 

တျှောဝနထ်မ််း    

   လ ျှောငေ်မည။် လပ်ုငန််းတျှောဝနြ်ျိနမ်ှျှော ညစဉ် ည ၆ နျှောေီ မှ မနက၆် နျှောေီအထိ_(ပိတေ်ကမ် ှိ) ခဖစ်မပီ်း  

  ညတိငု််း တျှောဝနြ်ျိန ်အတိအကျ လေျှောက ်ှိလ ျှောငေွ်ကေ်မည။် 
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(၂)  တျှော၀နြ်ျိနအ်တငွ််းရုံ်းအလ ျှောကအ်ဉ်ီးအျှောစစ်လ ်းကကပ်မတ၍်မှတတ်မ််း တငထ်ျှော်းမပီ်းမိမိအျှော်း တိကု ်

ရုိက ် ကကီ်းကကပ်သ ူ ထတံငခ်ပေမည။် လညှ ပ်တစ်စ်လ ်းကက်ီးကကပ်မှု အျှော်း ၂ နျှောေီတစ်ကကမိ်နငှ  ်

လိအုပ်လ င ်လိုအပ်သ လိခုပြုလပ်ုမပီ်း မှတတ်မ််းတငထ်ျှော်းေမည။် 

(၃)  မိမိတျှော၀နက်ျသည အ်လ ျှောကအ်ဦ်း၏အတငွ််း၊ အခပငလ်ံခုြြံုလေ်းအတကွ်ည 

တျှောဝနက်ျြျိနတ်ငွရ်ံု ်းတြံါ်း မျျှော်း၊ခပတင််းလပါကမ်ျျှော်း ၊ခြ၀ံင််းတြံါ်းမျျှော်း၊ရံု ်း ၏ 

လလ်းဖက်လလ်းတနအ်ုတ်တတံိငု််းမျျှော်း အျှော်းကကပ်မတ ်စစ် လ ်း ေမည။် 

(၄)  မိမိတျှော၀နက်ျရံု ်း အလ ျှောကအ်ဦ်းပတ်၀န််းကျင၏် အလနအထျှော်းမျျှော်းကိလုည််း ကျွမ််းကျငန်ှံ  စပ်စွျှော    

တျှော ဝနြ်ျိနအ်တငွ််း အမမ မခပတလ်လ လျှောသ ိှိလနေမည။်  

(၅)  စီမံြျကရုံ််းပတ၀်န််းကျငန်ငှ  ် ရုံ်း၀င််းအတငွ််းတစ်စံုတစ်ေျှောမသကကျှောဖွယေ်ျှောလတွြို့  ိှပါက မိမိအျှော်း တိုက ်

ရုိက ်ကက်ီးကကပ် မျျှော်းသထူသံို   အြျိနန်ငှ တ်စ်လခပ်းည ီသတင််းပို  ေမည။် 

(၆)  ရံု်း အလ ျှောကအ်ဦ်း၏ မီ်းလဘ်းအနတေျှောယ်ခဖစ်လစမည အ်လခြအလန ှိ၊ မ ှိအျှော်းစစ်လ ်းေမညခ်ဖစ်မပီ်း 

အသံ်ုး ခပြု မည မ်ီ်းလဘ်း  အနတေျှောယ ်ကျှောကယွလ်ေ်းပစစည််းမျျှော်းကိလုည််း အမမ မခပတ ်စစ်လ ်းအသံ်ုးခပြု 

တတေ်မည။် 

(၇)  မိမိတျှော၀နက်ျရုံ်းအလ ျှောကအ်ဉ်ီး၏လံုခြြံုလေ်းအတွကရုံ််းနငှ  ် ပတ်သက်သည ် သတင််းအြျကအ်လက ်

မျျှော်း လံခုြြံုမှု ိှေမည။် တိကုရုိ်ကက်ကီ်းကကပ်သမူျျှော်းနငှ  ် စီမံြျက၀်နထ်မ််းမျျှော်းမှတစ်ပါ်းအခြျှော်းမညသ် ူ

တစ်ဉ်ီးတစ် လယျှောကက်ိမု  လံ်ုး၀ လခပျှောကကျှော်းခြင််းမခပြုေ။ 

(၈)  တျှော၀နြ်ျိန ် နငှ  ် ရုံ်း၀င််းအတငွ််း အေကလ်သစျှောလသျှောကစ်ျှော်းခြင််း၊လ ်းလပ်ိလသျှောကခ်ြင််း မူ်းယစ် လ ်း 

ဝါ်း သံ်ုးစွ ခြင််းလံ်ုးဝမခပြုလပ်ုေပါ။တျှောဝနြ်ျိနတ်ငွဂ်ိုလ ါငအ်တငွ််း သို  ဧည သ်ညလ်ြေါ်ယလူတွြို့ ံခုြင််း၊ 

မိသျှော်းစုအလဖျှော် လြေါ်အပ်ိခြင််းမျျှော်း မခပြုလပ်ု ေပါ။  စီမံြျကဝ်နထ်မ််းမဟတုလ်သျှောမညသ်ူ  ကိမု ိ ု

ဝငြ်ငွ မ်ခပြုေပါ။ 

(၉)  တိကုရုိ်ကက်ကီ်းကကပ်သမူျျှော်း၏ ြငွ ခ်ပြုြျကမ်ေပ  ရုံ်းအတငွ််းသို  ၀ငလ်ေျှောကြ်ငွ မ် ိှပါ။ 

(၁၀) တျှောဝနြ်ျိနအ်တငွ််း ဥပလ နငှ  ်မလတွက်င််းလသျှော မညသ်ည က်စိစမျိြု်းမ ိ ုလံ်ုးဝမခပြုလပ်ုေပါ။ 

 တျှောဝနြ်ျိနအ်တငွ််း ရုံ်း လသျှော မျျှော်းအျှော်း လံုခြြံုစွျှော ပိတြ်တထ်ျှော်းေမည။်တျှောဝနြ်ျိနအ်တငွ််း 

ခပငပ်သို  ထကွ ် 

 ြငွ မ် ိှပါ။ 
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(၁၁) တျှော၀နြ်ျိနအ်တငွ််း လပ်ုငန််းနငှ ပ်တသ်ကသ်ည ် ဖုန််းသတင််းမျျှော်းအျှော်း လျှောပါကမိမိအျှော်းတိကုရ်ိုက ်

ကက်ီးကကပ်သထူသံို  အြျိနန်ငှ တ်စ်လခပ်းည ီသတင််းပို  ေမည။် 

(၁၂) စီမံြျကရုံ််း၀င််းအတငွ််းသန   ှ်င််းလေ်းကိလုည််းတျှော၀နယ်လူ ျှောငေွ်ကေ်မည။်  

(၁၃) တိကုရုိ်ကက်ကီ်းကကပ်သအူပါအ၀င ် ကက်ီးကကပ်သအူ င  ်င မ်ှ 

အြါအျှော်းလလျျှော်စွျှောလပ်းအပ်သည ည် နက်ကျှော်း ြျက် မျျှော်း ကိလုည််းအြျိနန်ငှ  ်

တလခပ်းညတီျှော၀နယ်လူ ျှောငေွ်ကေ်မည။် ကက်ီးကကပ်သမူျျှော်းမှ လိအုပ်သလိ ု ဖုန််း(သို  ) Video Callခဖင  ်

လ ှျှောငတ်ြငစ်စ်လ ်းကက်ီးကကပ်နိငုေ်န ်  ကသ်ယွေ်မည မ်ိမိဖုန််းအျှော်း တျှောဝနြ်ျိန ် အတငွ််း 

အမမ ဖွင ထ်ျှော်းမပီ်း စစ်လ ်းမှုကိြုယံနူိငုေ်မည။် 

(၁၄) အလပ်ုအတက၊်အ င််း(Attendance List)လက်မှတက်ိလုည််း လန  စဉ်ပံုမှနလ်ေ်းထိ်ုးေမည။်  

လိိုအပ်လသာအရညအ်ြေျငူ်းမျာူး -  

 မမန်မာနိိုငင်သံာူးမြစရ်မည။် 

 အလခြြပံညျှောအလယတ်န််းအ င မ်ပီ်း ံ်ုးသခူဖစ်ေမည။်  

 ဂိုလ ါင၊်ရုံ်းညလစျှောင လ်ံခုြြံုလေ်းအလတွြို့အကကြံုအနည််း ံ်ုး(၆)လ ိှေမည။် 

 ကျန််းမျှောသနစ်ွမ််းမပီ်းသကွ်လကန်ိ်ုးကကျှော်းသခူဖစ်ေမည။်နျှောြတံတသ်ခူဖစ်ေမည။် 

 ခပစ်မှုကင််း ှင််းသခူဖစ်ေမည။် ရို ်းသျှော်းေမည။်လံခုြြံုလေ်းအခမင ်ှိေမည။် 

 တျှောဝနလ်ကျပွနလ်အျှောငလ် ျှောငေွ်ကန်ိငုသ်ခူဖစ်ေမည်။ 

 လမူှု က ်လံေ်းလကျှောင််းမွနသ်ခူဖစ်ေမည။် 

 ခမနမ်ျှောစျှောခဖင အ်စီေငြ်သံတင််းလပ်းပို  နိငုသ်ခူဖစ်ေမည။် 

 ကကကလ်ခြနအီလခြြမံူမျျှော်းနငှ အ်ည ီလ ျှောငေွ်ကန်ိငုေ်မည။် 

  ိငုက်ယစ်ီ်းတတ၊် Internet, Email မျျှော်းအသံ်ုးခပြုတတပ်ါက ပိုအ င ်လခပ သည။် 
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စတိပ်ါ၀ငစ်ာူးသ မျာူးသည ်ကိိုယလ်ရူးရာဇ၀ငန်ငှ် အတ  လိိုအပ်လသာအလထာကအ်ထာူး မိတတ ူ/PDF Version 

မြင် လထာကြ်ေံသ (References )နငှ  ် တက ွ လအာကပ်ါ Email လပ်ိစာသိို  မြစလ်စ လ ကိိုယတ်ိိုငမ်ြစ်လစလာ 

လရာကလ်လ ာကထ်ာူးနိိုငပ်ါသည။် 

           

           လနမပညလ်တာ်ရံို ူးြေျျုပ်                          စမံီကန်ိူးရံို ူး     

   မမန်မာနိိုငင်ကံကကလ်မြေနီအသငူ်း           မမန်မာနိိုငင်ကံကကလ်မြေနီအသငူ်း 

ရာဇသင်္ဂဟလမ်ူးမကကူီး၊ ဒကခဏိသရိီမမိျု ြို့၊   အမှတ၊်(၁၂၁)လ ဈူးပ ိုင ်းရပ်ကကွ၊်ခ ွာည ို 

                လနမပညလ်တာ။်               လမ်ူး ၊ လတာငက်ကူီးမမိျု ြို့။ 

          

                                          Email: mrcshr.tgi2020@gmail.com 

          အလသ်းစိတအ်ြျကအ်လက ် မျျှော်းအျှော်း www.redcross.org.mm တငွ ်

၀ငလ်ေျှောကက်ကည် ရှုနိငုပ်ါသည။် 

လ လတွြို့စစလ်မူးမြေငူ်း လရွူးြေျယြ်ေံရသ ကိိုသာ အလကကာငူ်းကကာူးမညမ်ြစပ်ါသည။် 
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