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ေမာ်ေတာ်ယာဥ် Online Booking System ကျင့်သံုး ခြ င်းအား ယာဥ်ပုိငရှ်င်များသုိ� 

အသိေပးခြ င်း 

 

၁။ ကန်ုးလမး်ပို�ေဆာငေ်ရး��န်က� ားမ�ဦးစးီဌာန၊ ရန်ကန်ုတုိငး်ေဒသက� းီတငွ် ယာဥသ်က်တမး်တိုးသည့် 

စီးေရများပြ ားလာသဖြ င့်အချိန်က� ာမြ င့် ခြ င်း၊ ယာဥ်များတန်းစီရပ်နားထားသဖြ င့် လမ်းများေပ�တွင် ယာဥ်ေက� ာ 

 က� ပတ်ညး်ခြ ငး် အခကအ်ခမဲျားကိုက� �ံေတွ�ခဲ့ရပါသည။် အဆုိပါအခက်အခမဲျား ေလျာ့နညး်ေစရန်အတွက် 

ယာ��်စှလ်မဲှတ်ပုံတင် ယာဥစ်စေ်ဆးရကခ်ျနိး်အား  က� �ိတငစ်ာရငး်သငွး် မတ်ှသားသည်စ့နစ် (Online 

Booking System) ကို (၂၇.၁၂.၂၀၁၇) ရက်၊ ဗဒု�ဟးူေန�မစှတင၍် ကျင့်သုံးသာွးပါမည။် 

၂။ ရကခ်ျိန်းရယလူိုသည့် ယာဥပ်ိုငရှ်ငမ်ျားသည် (၂.၁.၂၀၁၈) ရက၊် အ �ဂါေန�မှစတင်၍ ယာ�စ်စေ်ဆး 

ရမည့်ရကက်ို Online Booking စနစ်ဖြ င့် စတငေ်ဆာင်ရွကသ်ာွး�ိုငပ်ါသည။်  

၃။  Online Booking System အား �စှလ်ေဲမာေ်တာ်ကားများသာ စတငေ်ဆာငရ်ကွပ်ါမည။် နယ်ဝင် 

ယာဥ်များ၊ ေ ပြ ာင်းလဲ ခြ င်းစစ်ေဆးခံမည့်ယာဥ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များသည် Online Booking 

ရယရူန်မလိုဘဲ ယခငအ်တုိငး်ေဆာင်ရွက�်ိုင််ပါသည။်။ 

၄။ ယာဥ်၏သက်တမ်းကုန်ဆံုးရက်မတုိင်မီ (၃)လက� �ိတင်၍လည်းေကာင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆံုးပ� းီ (၅)�ှစ် 

သကတ်မး်ေကျာ်လွန်ခြ ငး်မရိှသည့် ယာဥမ်ျားလညး်ေကာငး် ရကခ်ျန်ိးရယ�ူိငု်ပါမည်။ 

 ဥပမာ

• သက်တမး်ကုန်ဆံုးရက်မတုိငမီ် (၃)လက� �ိတင်ယာဥ်များ ရက်ချိန်းရယူခြ ငး် - 

 - ၂၀၁၈ ခ�ုစှ၊် ဇန်နဝါရီလအတွငး် ရကခ်ျိန်း ယမူညဆုိ်လ�င် - 

၂၀၁၈ ခ�ုစှ၊် ဧပ� လီ(၃၀)ရကအ်ထိ သကတ်မး်ကုန်ဆုံးမည့်ယာဥမ်ျား  က� �ိတငရ်ယူ 

�ိုငပ်ါသည။်  

• သက်တမ်း(၅)�ှစ်ေကျာလွ်န်ခြ ငး်မရိှသည့် ယာဥ်များ ရက်ချန်ိးရယူခြ င်း - 

၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်အထိသာ သက်တမ်းရှိေနသည့်ယာဥ်များ 

ရကခ်ျိန်းရယ�ူိုငပ်ါသည။်  
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၅။ �ံုးဖွင့်ရက်တစ်ရက်လ�င် နံနက်ပုိင်း(၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ�ှင့် ေန�လည်ပုိင်း (၁၃း၀၀) 

နာရီမှ (၁၅း၃၀)နာရီအထ ိ (၂) က� မိခ်ွဲ၍ �ုံးများအလိုက် ေအာကပ်ါစးီေရများအတိုငး် ေဆာင်ရွကေ်ပး 

ပါမည််။ သို�ေသာ် Online Booking ရယရူန် အခကအ်ခဲရိှသမူျား �စှလ်ဲသကတ်မး်တုိးေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အဆင်ေပြ ေစေရးအတွက် လတစ်လ၏ ေနာက်ဆံုး�ံုးဖွင့်ရက်(၂)ရက်ကုိ Online Booking ရက်ချိန်းမေပးပါ- 

 

စ�် �ံုးအမည် 
နံနက်ပုိငး်
(စးီေရ) 

ေန�လည် 
ပုိငး် 

(စးီေရ) 

စုစေုပါင်း
(စးီေရ) 

မှတ်ချက် 

(က) ခ�ိုင�်ုံး 
(ရန်ကနုအ်ေရှ�ပိုငး်) 

၇၅ ၇၅ ၁၅၀ ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု် 

၁၅၀ ၁၂၀ ၂၇၀ ကိုယစ်ားလယှ် 

(ခ ) ခ�ိုင�်ုံး 
(ရန်ကနုအ်ေနာကပ်ိုငး်) 

၁၁၀ ၆၅ ၁၇၅ ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု် 

၂၇၅ ၂၀၀ ၄၇၅ ကိုယစ်ားလယှ် 

(ဂ ) ခ�ိုင�်ုံး 
(ရန်ကနုေ်မြ ာကပ်ိုငး်) 

၇၅ ၅၀ ၁၂၅ ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု် 

၁၂၅ ၁၀၀ ၂၂၅ ကိုယစ်ားလယှ် 

(ဃ) ခ�ိုင�်ုံး 
(ရန်ကနုေ်တာငပ်ိုငး်) ၁၂၀ ၁၀၀ ၂၂၀ 

ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု်/ 
ကိုယစ်ားလယှ် 

(င ) တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးခွဲ 
(ရွာသာက� းီ) 

၁၂၀ ၈၀ ၂၀၀ ကန်ုတငယ်ာဥ် 

၃၀ ၃၀ ၆၀ ခရီးသညတ်င် 
 
 

၆။ ရက်ချိန်းရယူပ� းီ သက်တမ်းတုိးမည့်ရက်တွင် ပုိင်ရှင်ကုိယ်တုိင်လာေရာက်သူများသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် 

မှတ်ပံုတင်စာအပု်တွင် အမညေ်ပါကသ်ကူိယု်တုိင် �ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်(မရူငး်၊မိတ� �) ဖြ င့်လညး်ေကာငး်၊ 

အမည်ေပါက်သူကုိယ်တုိင်မလာေရာက်�ုိင်ပါက အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးမှ 

�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊ မိတ� �)၊ အမည်ေပါက်သူ၏ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊ မိတ� �)�ှင့် 

အမိေ်ထာငစ်စုာရငး်မူရင်းတုိ�ကို တင်ပြ ရမည။် 

၇။ ကိုယစ်ားလယှ ်ဖြ င့်ေဆာင်ရွကပ်ါက လာေရာကသ်ူ၏ �ိုငင်သံားစစိစေ်ရးကတ်(မရူငး်၊ မတိ� �) တုိ�ကို 

တင်ပြ ရမည။် 
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၈။ �ှစ်လဲမှတ်ပံုတင်ယာဥ်စစ်ေဆးရက်ချိန်းရယူရန် အနညး်ဆုံး(၃)ရကမ်ှ အများဆုံး(၃၀)ရက ် အထိ 

 က� �ိတင်ရယ�ူိငု်ပ� းီ ေအာက်ပါအတုိင်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်- 

 (က) Google Chrome Browser  မတှဆင့် www.rtad.gov.mm

 

 website ကိုဝငပ်ါ။ 

ေအာကပ်ါအတုိငး်ေပ�လာမည်-  

 (ခ) ရကခ်ျိန်းရယူရန် ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ကို Click  �ှိပပ်ါ။ ေအာကပ်ါအတိငုး်ေပ�လာမည်- 

 

 ( ဂ) Online Appointment Application Form တွငေ်အာကပ်ါအချကမ်ျားဖြ ည့်စကွပ်ါ- 
(၁) မမိယိာဥမ်တှပ်ုံတငထ်ားသည့်�ုံးကို ေရွးချယပ်ါရန်၊ 
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(၂) ေလ�ာကထ်ားမ�ကိုေရွးချယရ်န် -  
(ကက) ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်အနာက်ပိုငး်၊ ရန်ကုန်ေမြ ာကပ်ိုငး်၊ ရန်ကနုအ်ေရှ�ပိုငး်) 

တုိ�တွင် ပိုင်ရှငက်ိုယတ်ိုင�်ငှ့် ကိုယစ်ားလယှ်ဖြ င့် ေဆာင်ရွကသ်ည်ေ့နရာ 
ခွဲခြ ားထားပါသည်- 
- ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု််ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 
- ကိုယစ်ားလယှ်ဖြ င့်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  

 
(ခခ) ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်ေတာငပ်ိုငး်)တွင် ပိုင်ရှငက်ိယုတ်ိုင�်ငှ့် ကိုယစ်ားလယှ်ဖြ င့် 

ေဆာင်ရွက် ခြ ငး်ခွဲခြ ားထားခြ ငး်မရိှသဖြ င့် - 
- ပိုငရ်ငှက်ိုယ်တိငု်/ကိုယစ်ားလယှ် ကိုသာေရးွချယရ်န် 

 

(ဂဂ) တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးခွဲ(ရွာသာက� းီ)တွင် ကန်ုတငယ်ာဥ်�ငှ့်ခရးီသည် ယာဥ် 

�စှမ်ျ�ိးခွဲပ� းီ ယာဥစ်စေ်ဆးသဖြ င့် - 

- ကန်ုတငယ်ာဥ် (Pickup, Truck, Van,  

Light Truck , Other , Heavy Mechine ) 

- ခရီးသညတ်ငယ်ာဥ် (Bus, Mini Bus, Micro Bus) 

 

(ေရွးချယ်ရန်) 

(ေရွးချယ်ရန်) 
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(၃ ) လာေရာက််မည့်ရကေ်ရးွချယရ်န် -  
 မမိယိာဥ်စစေ်ဆးလိုသည့်ရက် ေရွးချယပ်ါရန၊်  

    
(၄ ) ယာဥစ်စေ်ဆးလိုသည့်အချိန်ေရွးချယပ်ါရန်၊ 

 

(၅ ) ယာဥအ်မတှအ်ားဖြ ည့်ရန် -  
  (ယာဥအ်မှတ်ကို ေဖ�ပြ ထားသည့် အတုိငး်�ိုက်ထည့်ပါ) 
 

 

(၆ ) စစ်ေဆးရန် ကို Click�ှိပ်ပါ။ မမိထိည့်သငွး်ထားသည့်အချကအ်လကမ်ျား 

မန်ှကန်လ�င် ေအာကပ်ါအတိငုး်ေပ�လာမည်-  
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(ဃ) စစေ်ဆးမ�ေအာင်မြ ငပ်ါက Ok ကို  Click �ှိပပ်ါက ေအာကပ်ါအတိုငး်ေပ�လာမည်၊ 

ဆကသ်ယွ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကို  ဖြ ည့်ပ� းီ I'm not a robot ကို Click �ှိပပ်ါ။ 

 

 (င) I'm not a robot ကို Click �ှိပ်ပ� းီပါက Instructions အတုိငး်ေဆာင်ရွကပ်ါ။ 

  ဥပမာ -  

-  Car ေရွးချယခ်ိုငး်ပါက Car ပုံများကို ေရွးချယ်Click �ှိပပ်ါ။ 

- Roads ေရွးချယခ်ိုငး်ပါက Road (လမး် ပုံများ) ကို ေရွးချယ်Click �ှိပ်ပါ။ 

- Street Signs ေရွးချယခ်ိုငး်ပါက လမး်��န်း ပုံများကို ေရွးချယ်Click �ှိပ်ပါ။ 

 

(စ) ေရွးချယခ်ိငုး်သည့် ပုံများမရိှလ�င် VERIFY OR SKIP ကို Click �ှိပပ်ါ။ ေအာကပ်ါအတုိငး် 

I'm not a robot တွင် အမနှ်ခြ စ် (√) ဖြ စသ်ာွးမည ်-  
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(ဆ) ေလ�ာက်ထားရန်  Click �ှိပပ်ါ။ ေအာကပ်ါအတုိငး်ေပ�လာမည် -  

   

(ဇ) Download Appointment Letter Here Link ကို Click �ှိပ်၍ Download ဆဲွယူပါ။ 

ေအာကပ်ါအတုိငး်ေပ�လာမည် - 

 

၉။ အထကပ်ါ Download ရရှသိည့် .pdf ဖိုငက်ို Printout ထတု၍်လညး်ေကာငး်၊  Hand Phone 
(or) Tablet  ဖြ င့် (Save)သမိး်ထား၍လညး်ေကာငး် မမိယိာဥ် စစေ်ဆးခရံမည့်ရက်တွင် တင်ပြ ရမည။် 

၁၀။ Appointment Letter ေပျာက်ဆံုးလ�ငေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ Appointment Letter Download  
မလပုမ်ိလ�ငေ်သာ်လည်ေကာငး် ရက်ချန်ိးစာ ပြ န်လည်ေတာင်းဆုိရန်ကို Click �ှိပ၍် ေအာကပ်ါအတိုငး် 
ရကခ်ျိန်းစာ  ပြ နလ်ည် Download ရယ�ူိုငပ်ါသည် - 
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 (က) ရက်ချန်ိးစာပြ န်လည်ေတာင်းဆုိရန်ကို Click �ှိပပ်ါက ေအာကပ်ါအတိုငး်ေပ�လာမည် -  

 

(ခ) မမိိ ယာဥ်အမှတ်ကို �ိုကထ်ည့်ပါ၊ ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်ကို ေရွးချယပ်ါ၊ I'm not a 

robot ကို Click �ှိပ်ပ� းီ၊ Instructions အတိုငး်ေဆာင်ရွကပ်ါ၊ I'm not a robot တွင် 

အမနှ်ခြ စ် (√) ဖြ စသ်ွားပါက ေတာငး်ဆိုရန် Click �ှိပပ်ါ။ Download Appointment 

Letter ကျလာမည၊် Download Appointment Letter Here Link ကို Click �ှိပ၍် 

Download  ပြ နလ်ညဆ်ွဲယပူါ။  

၁၁။ ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်တွင် မေဆာင်ရွက်�ုိင်လ�င် ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်မတုိင်မီှတစ်ရက် 

 က� �ိတင၍် ပယဖ်ျက်ရန် ေအာကပ်ါလပုင်န်းစဥမ်ျားအတုိငး် ေဆာင်ရွက�်ိငု်ပါသည် - 

 

 (က) ရက်ချန်ိးပယ်ဖျက်ရန်ကို Click �ှိပပ်ါက ေအာကပ်ါအတိုငး်ေပ�လာမည် -  
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(ခ) မမိယိာဥ်အမှတ်ကို �ိုက်ထည့်ပါ၊ ရကခ်ျန်ိးရယထူားသည့် ရကက်ို ေရွးချယပ်ါ၊ I'm not a 
robot ကို Click �ှိပ်ပ� းီ၊ Instructions အတိုငး်ေဆာင်ရွကပ်ါ၊ I'm not a robot တွင် 

အမနှ်ခြ စ် (√) ဖြ စသ်ာွးပါက ပယ်ဖျက်ရန် ကို Click �ှိပပ်ါ။ ရကခ်ျိန်းပယဖ်ျက၍် ေအာင်မြ င် 
ပါသညဟ်ု ေပ�လာမည်- 

 

၁၂။ မရှငး်လငး်ပါက ေအာက်ပါဖနုး်နံပါတ်များသိ�ု �ုံးချိန်အတွငး် ဆကသ်ယွစ်ုစံမး်ေမးမြ န်း�ိုငပ်ါသည်- 

 - �ုံးချ�ပ(်ေနပြ ညေ်တာ်) - ၀၆၇ - ၃၄၀၅၃၅၉၊ ၀၆၇ - ၃၄၀၅၀၉၉ 

 - တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံး(ရန်ကုန်) - ၀၁ - ၅၇၀၉၆၇ 

 - တုိငး်ေဒသက� းီ�ုံးခွဲ(ရွာသာက� းီ) - ၀၁ -၂၅၈၅၀၈၂ 

 - ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်အေရှ�ပိုငး်) - ၀၁ - ၅၉၀၁၀၇ 

 - ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်အေနာကပ်ိုငး်) - ၀၁ - ၅၇၃၁၀၉ 

 - ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်ေမြ ာကပ်ိုငး်) - ၀၁ - ၃၆၄၄၄၁၀ 

 - ခ�ိုင�်ုံး(ရနက်ုန်ေတာငပ်ိုငး်) - ၀၅၆ - ၂၁၀၈၀ 

 

ကုန်းလမ်းပို�ေဆာင်ေရး��န်က� ားမ�ဦးစီးဌာန 


