ပည် ထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
Website-www.ucsb.gov.mm တွင် လင့်တင် စမ်းသပ်အသုးံ ပမည့် Online e-recruitment system
အသုးံ ပ ခင်းဆိင
ု ရ
် ာအချက်အလက်များ
ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်
စတင်ခန့် ရာထူး လာက်လာ ခယူ ခင်း၊ စာ မးပွဲ ဖဆို ခင်း၊

အာင်စာရင်းထုတ် ပန် ခင်းများကို

အ ခား ခတ်မီိုင်ငံများကဲ့သို Online မှတစ်ဆင့် ဝန် ဆာင်မ ပးိုင် ရးှင့်
ရှင်းလင်း

ရရှည်တင
ွ ် လွယ်ကူ

မန်ဆန်စွာ ဖင့် အသုံး ပတတ်ိုင် ရးအတွက် ရည်ရွယ်၍ Online E-recruitment

System ကို Web browser ,Android Devices ှင့် iPhone တွင် အသုံး ပိုင်ရန် Website ှင့်
Mobile Application ကို အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။
ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ခယူ သာ ပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးစာ မးပွဲ ဖဆို
သူများအ န ဖင့် အဆိုပါ Mobile Application အား လတ်တ လာစမ်းသပ်အသုံး ပိုင်ရန် Google
Play Store , Apple Store ှင့် Website များကိအ
ု ဖွဲ ၏ Website-www.ucsb.gov.mm တိုတွင်
လင့်တင် ထားပါသည်။ အဆိုပါ Mobile Application ကို အသုံး ပ လ့ကျင့်ရန်အတွက်

အာက်ပါ

အချက်အလက်များ အတိင
ု း် ပည့်စုံစွာ ဆာင်ရွက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်(က) Android Devices Minimum Requirement
Brand

Any Brand with
Store

Official support for Google Play

RAM

Minimum 2 GB and Above

Storage

Minimum 500 MB free

Play Store Region

Myanmar

Internet

Minimum 5 Mbps for Wifi and Minimum 3 G for
mobile data

Android Version

Minimum Android Version 5 .0 above

Root

NO rooting device

website script for e‐recuriment

(ခ) Apple Devices Minimum Requirement
Model

iPhone SE and above

Storage

Minimum 100 MB

App Store Region

Myanmar

Internet

Minimum 5 Mbps for Wifi and Minimum 3G for

iOS Version

Minimum iOS version 11 and above

Jailbreak

No Jailbreak device

mobile data

Mobile Application အား စမ်းသပ်အသုံး ပရာတွင်
အခက်အခဲများှင့်
ဥကုံးအဖွဲ

အ ခားအ ကံ ပလိသ
ု ည့်

တွ ကံရသည့် အဆင်မ ပမများ၊

အချက်များရှိပါက

ပည် ထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ ၊

e-Government ဌာနခွဲ၏ e-mail – egovernment@ucsb.gov.mm ှင့် ဝန်ထမ်း

ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန၊ စစ် ဆး ရးဌာနစိတ်၏ e-mail – csstdselection@ ucsb.gov.
mm သို ပးပိုအ ကံ ပိုင်ပါသည်။
E-recruitment အသုးံ ပရမည့န
် ည်းလမ်းများှင့် UCSB e.RSS Mobile Application ကို
အာက် ဖာ် ပပါ Link တွင် Download ရယူင
ုိ ပ
် ါသည်(၁)

Mobile Application

- Google Play Store, Apple Store

(၂)

အသုံး ပရမည့်နည်းလမ်း -

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏

e-recruitment

Website e-recruitment.ucsb.gov.mm/

website script for e‐recuriment

