
 

 

ကနဦး ေော်ေော်ယာဉေှ်ေပံု်ေင်ြြင်း လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွကရ်န် Online Booking  

ရယ ူေဆာင်ရွကပံု် လပ်ုငနး်စဉ်ေျား 

၁။ Google Chrome Browser  မှတဆငဴ် www.rtad.gov.mm website ကိုဝင်ပါ။  

 ( က) ကနဦဵေမာ်ေတာ်ယာဉရ်ကခ်ျနိ်ဵ ရယရူနက်ို Click နှိပ်ပါကအောာကပ်ါအတိုင်ဵေပါ်လာမည် - 

   

 ( ခ ) Online Appointment Application Form တင်ွေအာကပ်ါအချကမ်ျာဵြဖညဴ်စကွပ်ါ- 

(၁) မိမိ ကနဦဵမှတပဳု်တင်လိုသညဴ်ရုဳဵ ကို ေရွေ ချယပ်ါရန၊် 

 
စာေျကနှ်ာ - ၂ သ့ုိ  



 

 

 (၂) ကနဦဵယာဉမှ်တပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ ေဆာင်ရွေကရ်နအ်တကွ ်ကကို တင်ရကခ်ျနိ်ဵရယမူည်ဴ 

ေန့ ကို ေရွေ ချယရ်န ်- 

  

(၃ ) ကနဦဵယာဉမှ်တပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ  ေဆာင်ရွေကရ်နအ်တကွ ်ကကို တင်ရကခ်ျနိ်ဵရယမူည်ဴ  

 အချနိ ်ေရွေ ချယရ်န ်- 

 

စာေျကနှ်ာ - ၃ သ့ုိ  



 

 

 (၄) ေောင်အမှတရ်ိုကထ်ည်ဴရန ်- 

  

(၅) လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကသူ်အမည် ၊ နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ရဵကတအ်မှတ ်နင်ဴှ        

လိုကပ်ါေဆာင်ရွေကမ်ည်ဴသူအမည် ၊ နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ရဵကတအ်မှတ ်ြဖည်ဴရန်၊ 

 

 စာေျကနှ်ာ - ၄ သ့ုိ  



 

 

 (၆) လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကသူ်၏ ဖုန်ဵ နပဳါတအ်ာဵ ြဖည်ဴစကွ်ပါ- 

 

(၇) ဆကသွ်ယရ်နဖု်နး်နပံါေက်ိုြဖည့်ပပီး   I'm not a robot   ကို   Click   နှိပ်ပါ။ 

အစမ်ိဵေရာင် အမှနြ်ခစ ်ေပါ်လာလျင် ေလျှောကထ်ာဵရနက်ိုနှိပ်ပါ။ 

 

  (၈) ေလျှောကထ်ားရန်     Click    နှိပ်ပါက ေအာကပ်ါအတိုင်ဵေပာါ်လာမည် -  

   
စာေျကနှ်ာ - ၅ သ့ုိ  



 

 

 (၉) Download Appointment Letter Here Link ကို Click နှိပ်၍ Download ဆွဲယူ    

ပါ။ Download ရရိှသညဴ် .pdf ဖုိင်ကို Printout ထတု၍်လည်ဵေကာင်ဵ၊  Hand 
Phone (or) Tablet ြဖငဴ် (Save) သိမ်ဵထာဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ မိမိကနဦဵ 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မှတပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ  ေဆာင်ရွေက်မညဴ်ရကတ်င်ွ တင်ြပရမည်။  

 (၁၀) Appointment Letter ကို ေအာကတ်င်ွနမူနာေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ Appointment 
Letter ၌ ကကို တင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ COVID-19 ကာကယွေ်ရဵဆိုင်ရာလိုကန်ာ 
ေဆာင်ရွေကရ်မည်ဴအချကမ်ျာဵအာဵေသချာစာွဖတရ်ှု၍ တကိျစာွအေလဵထာဵ လိုကန်ာ 
ေဆာင်ရွေကရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၂။ Appointment Letter နမူနာပဳုစ ဳ 

ကနဉးီေော်ေော်ယာဉေှ်ေပံု်ေင်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွကရ်န်  

Letter of Appointment 
နနံကပုိ်င်း (၉:၀၀ နာရီ ေှ ၁၀:၃၀ နာရီအထိ) 

သကေှ်ေြ်ျနိအ်ေင်ွးလပ်ုငနး်လာေရာကေ်ဆာင်ရွကရ်န်  
 

အမှတစ်ဉ် : 5fb38400e9166 
ရက ်စွဲ : 28-11-2020 

 
၁။ လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကမ်ည်ဴသူအမည် - U Aung Naing 

 လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကမ်ည်ဴသူ၏ နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ရဵကတအ်မှတ ်- xxxxxx 
၂။ လိုကပ်ါမည်ဴသူအမည် - U Aye 
 လိုကပ်ါမည်ဴသူ၏ နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ရဵကတအ်မှတ ်- xxxxxxxxx 
၃။ လပ်ုငန်ဵ ေဆာင်ရွေကမ်ည်ဴရုဳဵ  - ေနြပည်ေတာ် 
၄။ လာေရာကရ်မည်ဴေန့ - 1-12-2020 
၅။ ေောင်အမှတ် - KZN85-0000001 
၆။ ဆကသွ်ယရ်နဖု်န်ဵ နပဳါတ် - 0943000256 

 
 

ေှေြ်ျက် (၁) ရယထူာဵေသာ သတမှ်တခ်ျနိအ်တင်ွဵ  လာေရာကရ်နန်င်ဴှ သတမှ်တခ်ျနိထ်က် 
ေနာကက်ျပါက ရကခ်ျနိ်ဵ စာရင်ဵမှ အလိုအေလျာကပ်ယ် ဖျကမ်ည်။ 

 (၂) ကနဉီဵ မှတပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ  ေဆာင်ရွေကရ်နအ်တကွ ်ေမာ်ေတာ်ယာဉ်  တစစ်ီဵ တင်ွ 
လတူစဉ်ီဵ  (သ့ုိမဟတု်) အမျာဵဆုဳဵ လနူစှဉ်ီဵ သာ လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကရ်န။် 

စာေျကနှ်ာ - ၆ သ့ုိ  



 

 

 (၃) Online Booking ရယရူာတင်ွ အမည်စာရင်ဵ  ကကို တင်ေပဵပ့ုိထာဵေသာသူသာ 

လာေရာက် ေဆာင်ရွေကရ်န။် 

 (၄) ကနဉီဵ မှတပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ  လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကမ်ည်ဴေနရာသ့ုိ  အသက်(၆၀)နှစ် 
နှင့် အထကသ်ကက်ကးီရွယအုိ်ေျား၊ ေရာဂါအြရိှံသူေျားနှင့် ကေလးငယေ်ျားအား 
ေြါ်လာြင့်ွေြပု။ 

 

၁။ ကနဉးီေှေပံု်ေင်လပ်ုငနး် လာေရာကေ်ဆာင်ရွကရ်ာေင်ွ ေအာကပ်ါစာရွကစ်ာေေ်းေျား ယေူဆာင် 

လာပါရန် - 

(က) ြပည်ပေှေင်သွင်းယာဉ်  

(၁) သွင်ဵကနုလ်ိုင်စင်/သွင်ဵကနုပ်ါမစ် 

(၂) ID (or) RON 

(၃) Customs Statements + ယာဉဓ်ါတပဳု် 

(၄) လပ်ုငန်ဵ ေဆာင်ရွေကသူ် NRC 

(၅) Co.,Ltd ကိုယစ်ာဵလယှလ်ွဲှစာ 

(ြ) အေရာင်းြပြနး်ယာဉ် 

(၁) အေရာင်ဵြပခန်ဵ လကမှ်တ် 

(၂) ကကီဵ /ေကာ် လကမှ်တ် 

(၃) ယာဉ ်အုိ/ေဟာင်ဵ အပ်နှဳ အစာဵထိုဵ  ပဳုစ ဳ“ဃ” “စ” 

(၄) ကကို တင်ဝင်ေငွခနွ ်(Co.,Ltd လိုအပ်) 

(ဂ) SKD စနစြ်ဖင့်ေပ်ဆင်ထုေ်လပ်ုယာဉ် 

(၁) Letter of Authorization 

(၂) QC Would be Signed by origin Co.,Ltd 

(၃) MIC ခင်ဴွြပုချက် 

(၄) Both Our Inspectors (Engineers) 

(၅) Vin Plate 

(၆) CoA, IC 

(၇) Delivery Order 

(၈) ကမု္ပဏ/ီ ပုိင်ရှင်ေလျှောကလ်ွှာ၊ NRC 

၂။ ကနဉးီေှေပံု်ေင်ရန ် လာေရာကက်ကမည်ဴသူမျာဵသည် ကျန်ဵ မာေရဵနင်ဴှအာဵကစာဵဝနက်ကီဵဌာနက 

ထတုြ်ပနထ်ာဵေသာ ကနဉီဵ မှတပဳု်တင်လပ်ုငန်ဵ မျာဵေဆာင်ရွေကရ်ာတင်ွ Covid-19 ေရာဂါကာကယွေ်ရဵ 

အတကွ ်လိုကန်ာေဆာင်ရွေကရ်မည်ဴလပ်ုငန်ဵ လမ်ဵညွှန် (Version-1.0) ပါ ေအာကပ်ါအချကမ်ျာဵကို 

တကိျစာွလိုကန်ာေဆာင်ရွေက်ကကရန်ြဖစပ်ါသည်- 

စာေျကနှ်ာ - ၇ သ့ုိ  



 

 

(က) Online တင်ွ ကကို တင်ေကကညာထာဵသည်ဴ လာေရာကခ်င်ဴွမြပုသူမျာဵ လုံးဝ ေလာေရာက် 

ရန၊်  

(ခ) ဖျာဵြခင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵ ြခင်ဵ၊ အသကရှ်ူရခကခ်ြဲခင်ဵ၊ ရတုတ်ရကအ်နဳ့အရသာ ေပျာကဆ်ုဳဵ ြခင်ဵ 

စသည်ဴ ေရာဂါလက္ခဏာမျာ  ဵ ခစဳာဵေနရသူမျာဵ၊ လနွခ်ဲဴေသာ(၁၄)ရက ် အတင်ွဵ COVID-19 

အတည်ြပုလနူာနင်ဴှထေိတွ့ ြခင်ဵရိှခဲဴသူမျာဵ လုံးဝ ေလာေရာကရ်န၊် 

(ဂ) ခွဲစတိခ်န်ဵ သဳုဵ ပါဵစပ်နင်ဴှနာှေခါင်ဵစည်ဵ (Surgical Mask) နင်ဴှ မျကန်ာှအကာ (Face Shield) 

ကို လပ်ုငန်ဵ လာေရာကေ်ဆာင်ရွေကေ်နစဉ ်ကာလတစေ်လျှောကလ်ုဳဵ  မြဖစမ်ေန ဝတဆ်င် 

အသဳုဵြပုရန၊် Mask လလဲယှလ်ိုပါက အသဳုဵြပုပပီဵ Mask မျာဵကို အဖဳုဵ ပါေသာ ေြခနင်  ဵ

အမှိုကပဳု်  ဵအတင်ွဵသ့ုိ စနစတ်ကျ စနွ့ပ်စရ်န၊် 

(ဃ) ေရာဂါကူဵ စကြ်ဖစပွ်ာဵမှု မရိှေစရနအ်တကွ ်တစဦ်ဵနင်ဴှတစဦ်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ (၆)ေပ အကာွ 

ေနရာ သတမှ်တ၍် ေနထိုင်ရန၊် 

(င) နာှေချ၊ ေချာင်ဵဆိုဵ သည်ဴအခါတိုင်ဵ တစခ်ါသဳုဵတစရှ်ူဵ (သ့ုိမဟတု်) တေဳတာင်ေကွဵ ြဖင်ဴ 

လုဳခခုစဳာွဖဳုဵအုပ်ရန၊် အသဳုဵြပုပပီဵ တစရှ်ူဵမျာဵကို အဖဳုဵပါေသာေြခနင်ဵအမှိုကပဳု်ဵ အတင်ွဵသ့ုိ 

စနစတ်ကျ စနွ့ပ်စရ်န၊် 

(စ) အယလ်က်ိုေဟာအနည်ဵဆုဳဵ (၆၀%) ပါဝင်ေသာ ေရမလိုလကသ်န့စ်င်ေဆဵရည် (Hand 

Sanitizer/Gel)ကို ေဆာင်ထာဵ၍ အသဳုဵြပုရန ် (သ့ုိမဟတု်) ေရနင်ဴှဆပ်ြပာကို အသဳုဵြပု၍ 

လကက်ို စက္ကန့ ်(၂၀)ကကာေအာင် မကကာခဏစနစတ်ကျ ေဆဵေကကာရန၊် 

(ဆ) စည်ဵကမ်ဵမဴဲ တေဳတွဵ  ေထွဵ ြခင်ဵ၊ ကမ်ွဵတေဳတွဵ  ေထွဵ ြခင်ဵ၊ အမှိုကပ်စြ်ခင်ဵမျာဵ လုံးဝ မြပု 

လပ်ုရန၊် 

(ဇ) လစူလုေူဝးေြဖစေ်စေရးအထးူဂရြုပုရန၊် မိမိ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉေ်ပါ်တင်ွသာ အတတန်ိုင်ဆုဳဵ  

ေနထိုင်ရနန်င်ဴှ ကစိ္စတစစ်ုဳတစ်ရာမရိှေ ဲေအာကသ့ုိ်ဆင်ဵြခင်ဵ၊ စေုဝဵ စကာဵေြပာြခင်ဵနင်ဴှ 

စာဵေသာကြ်ခင်ဵမျာဵ လုံးဝ မြပုလပ်ုရန။် 

 


