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အလပု ်လလ  ျှော က်လ ျှော လြေါ်ယူခြင််း 
ရျှော ထူ်း အ မည်  : ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးလက်ထ ောက်  

အထ အတွက် : (၁) ဦေး  

အစီ င်ခ တင်ဖပမှု  : ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှငံ့်ဝယ်ယူဖြညံ့်တင်ေးထ ေးအ ော ှ  

ဌောန  :  ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောန  

တော၀န်ကျ ောထန ော  : ထနဖပည်ထတော်/ န်က န် 

Grade :  C1 

အကျ   ေးခ စောေးခွငံ့်မျောေး : လစော + က  ယခ်နဓာ  ခ  က်မှုနှငံ့်ထ ောဂါဘယအောမခ  + လ ပင်န်ေးတွင်ေးသင်တန်ေးမျောေး + 

                                            ခ ီေးသွောေးစောေး  တ ်+  ထ ှောင်တခင်ခွငံ့် +  ကူေးစက်ထ ောဂါကောကွယ်ခွငံ့် + လ ပသ်က်ခွငံ့်+  

                                            ထ ေးလက်မှတ်ခ စောေးခွငံ့် +  မီေးြွောေးခွငံ့် +  အစောေး   ေးခ စောေးခွငံ့် 

လ လ ျှော က်လ ျှော ပိတ်ရက်  : ၀၅. ၀၈.၂၀၁၉၊  (၁၆: ၃၀)န ာ ရီ   

ခမန်မျှော နိုင်ငံက ကက်လ ခြနီအ သင််း ၊ ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယယ်ူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောနသည် အသင်ေး၏ ည ်ွယ်ချက် 

က   အထကောင်အ ည်ထြေါ် န်ထမ ော်မနှ်ေးလျက် အထဖခခ မူ(၇)ချက်နှင်ံ့အညီ ဖမန်မောန  င်င တဝှမ်ေးထဘေးအနတ ောယ်ဖြစ် 

ထပေါ်ချ  န်၊ ကယ် ယ်ထ ေးလ ပ်ငန်ေးမျောေးတွင် အကျ   ေးခ စောေးခွင်ံ့ ှ သူမျောေး  သ  ို့ အချ  န်နှင်ံ့တထဖပေးည ီ ကယ် ယ်ထ ေး 

ပစစည်ေးမျောေး  ှ ထ ေး၊ အသင်ေး၏ဌောနမျောေး၊ စီမ က န်ေးမျောေး၊ စီမ ချက်မျောေးနှင်ံ့ဖပည်နယ်နှင်ံ့ တ  င်ေးထေသကကီေးမျောေး၏ထ ောက်ပ ံ့ 

ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေး   င် ောလ ပ်ငန်ေးမျောေး ထအောင်ဖမင်ထစ န်အတွက် အထ ောက်အပ ံ့ထပေးထ ောင် ွက် 

လ က် ှ ပါသည။် 

ရညရွ်ယ်ြျ က်။ ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယယ်ူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောန၏ ထမ ော်မနှ်ေး ောေးထသော လ ပ်ငန်ေးမျောေးထအောင်ဖမင် 

ထစ န်၊ စ ထပါင်ေးချ  တ် က်ထ ောင် ွက်န  င် န်၊ အထကောင်အ ည်ထြော်လ ပင်န်ေးမျောေးတွင် ထ ောက်ပ ံ့ကူညီထ ောင် ွက် 

န  င် န်၊ ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှငံ့်ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးလက်ထ ောက်အဖြစ် လ ပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးထ ောင် ွက် န် 

ဖြစ်ပါသည။် 

လုပ်ငန််းန ှင့််တျှော ဝန်မျျှော ်း 

၁။ ထ ေးနှုန်ေးထတောင်ေးခ ဖခင်ေး၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူတ  ို့၏ မှတ်တမ်ေးမျောေးအောေး န ှုင်ေးယှဉ်ဖပဇယောေးမျောေး ထ ေးသွင်ေးဖခင်ေး၊ 

ဝယ်ယူန  င် န်ဝယယ်ူထ ေးလ ပ်ငန်ေးစဉ် အ င်ံ့ င်ံ့ထ ောင် ွက်န  င် န် ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးအ ော ှ အောေး 

ကူညီထ ောင် ွက်ထပေး မည်။ 

Myanmar Red Cross Society 
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၂။ က န်ပစစညေ်းမျောေးဝယ်ယူထ ောင် ွက်ဖခင်ေး၊ ပစစည်ေးမျောေးအထဖခအထန၊ ထေသအတွင်ေးဝယ်ယူ  ှ န  င်သည်ံ့ ထ ေးကွက် 

အထဖခအထန၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူတ  ို့၏ သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူမျောေးနှင်ံ့ လ  အပ်ထသော 

အ ညအ်ထသွေးစစ်ထ ေးဖခင်ေးလ ပ်ငန်ေးမျောေးက   လ  အပ်သလ  လ  က်လ ထ ောင် ွက်န  င် န် ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေး 

အ ော ှ အောေး ကူညီထ ောင် ွက်ထပေးန  င် မည။် 

၃။ ဌောနအတွင်ေး ှ  ကွန်ပျျူတောမျောေးနှင်ံ့ က်စပပ်စစည်ေးမျောေး  န်ေးသ မေ်းဖခင်ေးနှင်ံ့ တယ်လီြ န်ေး၊ စောထ ေးက   ယောနှင်ံ့ 

သင်ထ ောက်ကူပစစညေ်းမျောေးအောေး မှတ်တမ်ေးတင်ဖခင်ေးမျောေးက   ထ ောင် ွက် မည။်  

၄။ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးဖခင်ေးမှတ်တမ်ေး၊ ဝယ်ယူထ ေး   င် ောမှတ်တမ်ေးမျောေး၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူမျောေး၏အချက် 

အလက်မျောေး၊ ဌောနတွင်ေးထငွထ ကေး  တ်ယူမှု (Cash book) ၊ သ  ေးစွွဲမှုမျောေး (Expense book) ၊ စောဝင်/စော ွက်မျောေး 

မှတ်တမ်ေးမျောေး၊ ရ  ေးသ  ေးနှင်ံ့ပ  ထသပ  င်ပစစည်ေးမျောေး (Assets List) ပ  မှနစ်ော င်ေး သွင်ေးဖခင်ေး၊ ြ  င်တွွဲဖခင်ေးမျောေး လ ပ်ထ ောင် 

 မည်။ 

၅။ သ  ထလှောင်ရ  တောဝန်ခ အောေး သ  ထလှောင်ရ    န်ေးသ မေ်းဖခင်ေးမျောေး၊ ထဖမဖပင်လက်ကျန်စော င်ေးမျောေး ထကောက်ယူဖခင်ေး၊ 

အဝင်အ ွက်ပစစညေ်းစော င်ေးမျောေးအောေး မှတ်တမ်ေးတင်ဖခင်ေး၊ အချ  န်မှီအစီ င်ခ စောထပေးပ  ို့န  င်ထ ေး ထ ောင် ွက် 

ထပေးဖခင်ေး၊ အဖခောေးသ  ထလှောင်ရ     င် ောထ ောင် ွက်ဖခင်ေးမျောေးတွင် အချ  န်နှင်ံ့တထဖပေးညီ အထ ကောင်ေး ကောေးဖခင်ေးမျောေးက   

ကူညီထ ောင် ွက်ထပေး မည်။ 

၆။ သယ်ယူပ  ို့ထ ောင်ထ ေး   င် ောစီမ ခန်ို့ခွွဲမှုနင်ှံ့  ီသ  ေးစွွဲမှုအထဖခအထနမတှ်တမ်ေးမျောေး၊ က န်ပစစညေ်းအဝင်/ အ ွက် 

စော င်ေးမှတ်တမ်ေးမျောေး၏ အစီ င်ခ စောမျောေးက   ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးအ ော ှ   သ  ို့ ပ  မှနထ်ပေးပ  ို့ မည။် 

၇။ သင်တန်ေးမျောေးဖပ လ ပ်ဖခင်ေး၊ ခ ီေးသွောေးထ ောက်ဖခင်ေး၊ အလ ပ်ရ  ထ ွေးထနွေးပွွဲမျောေးဖပ လ ပ်ဖခင်ေး၊ အစည်ေးအထဝေးမျောေး 

ကျင်ေးပဖခင်ေးလ ပ်ငန်ေးမျောေးတွင် ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးတ  ို့တွင် သက်   င်ထသောလ ပ်ငန်ေး 

မျောေးက   အချ  န်နှင်ံ့တထဖပေးညီပပီေးစီေးန  င် န် စီမ ထ ောင် ွက်ထပေး မည်။ 

၈။ ဌောနညွှန် ကောေးထ ေးမှျူေးနှင်ံ့အ ော ှ တ  ို့မှ အခါအောေးထလျော်စွောထပေးအပ်သည်ံ့ လ ပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးက  လည်ေး 

 မ်ေးထ ောင် မည်။ 

လိုအ ပ်လသျှောအ ရညအ် ြျင််းမျျှော ်း 

• ခမန်မျှော နိုင်ငံသျှော ်းခြစ်ရ မည်။ 

•  အသက်  ၅ ၀  နှ စ်လအ ျှော က်ခြ စ်ရမ ည်။  

• တကကသ  လ်ဝင်တန်ေးထအောင်ဖမင်ပပီေးသူဖြစ် မည။် 

• ထ ောက်ပ ံ့ပ  ို့ထ ောင်ဝယယ်ူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေး   င် ောသင်တန်ေးတက်ထ ောက်ြူေးသူဖြစ် မည်။ 

• လ ပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးက       ထ ောက်ထ ောက်နှင်ံ့ အချ  န်ဖပည်ံ့ မေ်းထ ောင်န  င်သူဖြစ် မည်။ 

•  က်  ထ ေးထဖပဖပစ်သူဖြစ် မည်။ 

• ကွန်ပျျူတောအထဖခခ ကျွမ်ေးကျင်သူက   ဦေးစောေးထပေးထ ေွးချယ်မည။် 

•  ကက်ထဖခနီအထဖခခ မူမျောေးနှင်ံ့အညီအသင်ေး၏လှုပ ်ှောေးမှုမျောေးတွင် ပါဝင်ထ ောင် ွက်န  င် မည။် 
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စ တ်ပါ၀ငစ်ောေးသူမျောေးသည ်က  ယထ် ေး ောဇ၀င်နှင်ံ့အတူ လ  အပ်ထသောအထ ောက်အ ောေး မ တ်တ/ူ PDF Version ဖြင်ံ့-  

ခမန်မျှော နိုင်ငံက ကက်လ ခြနီအ သင််း     ခမန်မျှော နိုင်ငံက ကက်လ ခြနီအ သင််း  

ရုံ်းြျျုပ်       ရုံ်းြ ွဲ 

ရျှော ဇသင်္ဂဟလမ််းမကကီ်း၊ ဒ ကခိဏသီရိမ မိျုြို့ ၊   အ မှတ်(၄၂ )၊ ကမ််းနာ ်းလ မ််း၊ ဗိလု်တလ ထျှော င်မမိျုြို့နယ်၊ 

လ နခပည်လ တျှော ်။      ရန်ကုန်။ 

 (သ  ို့မဟ တ)်  mrcshrrecruitment@gmail.com  သ  ို့လ ပ်မူကော ထပေးပ  ို့ မည်။ 

အထသေးစ တ်အချက်အလက်မျောေးအောေး www. redcross.org.mm တွင်၀င်ထ ောက် ကည်ံ့ရှုန  င်ပါသည်။ 

လူလ တ ြို့စစ်လ မ်းခြ င််းလ ရွ်းြ ျယ်ြံရသူကုိ သျှော  အ လ ကကျှော င််းကကျှော ်းမည်ခြစ်ပါ သည။် 

 

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

