1

ေမာ်ေတာ်ယာဥ် Online Booking System ကျင့်သုံးြခင်းအား ယာဥ်ပိုင်ရှငမ် ျားသို�
အသိေပးခ
ြ င်း
၁။

ကုန်းလမ်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသ �ကီးတွင် ယာဥ်သက်တမ်းတိုးသည့်

စီးေရများပ
ြ ားလာသဖ
ြ င့်အချိန် �ကာမ
ြ င့်ြခင်း၊ ယာဥ်များတန်းစီရပ်နားထားသဖ
ြ င့် လမ်းများေပ�တွင် ယာဥ်ေ �ကာ
�ကပ်တည်း ြခင်း အခက်အခဲများကို �က�ံေတွ�ခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါအခက်အခဲများ ေလျာ့နည်းေစရန်အတွက်
ယာ�်�ှစ်လဲမှတ်ပုံတင် ယာဥ်စစ်ေဆးရက်ချိန်းအား �ကိ�တင်စာရင်းသွင်း မှတ်သားသည့်စနစ် (Online
Booking System) ကို (၂၇.၁၂.၂၀၁၇) ရက်၊ ဗုဒ�ဟူးေန�မှစတင်၍ ကျင့်သုံးသွားပါမည်။
၂။

ရက်ချိန်းရယူလိုသည့် ယာဥ်ပိုင်ရှင်များသည် (၂.၁.၂၀၁၈) ရက်၊ အဂါေန�
� မှစတင်၍ ယာ�်စစ်ေဆး

် ွား�ိုင်ပါသည်။
ရမည့်ရက်ကို Online Booking စနစ်ြဖင့် စတင်ေဆာင်ရွကသ
၃။

Online Booking System အား �ှစ်လဲေမာ်ေတာ်ကားများသာ စတင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ နယ်ဝင်

ယာဥ်များ၊ ေ ြပ ာင်းလဲ ြခ င်းစစ်ေဆးခံမည့်ယာဥ်များ၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များသည် Online Booking
ရယူရန်မလိုဘဲ ယခင်အတိုင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ပါသည်။။
၄။

ယာဥ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၃)လက
� ိ�တင်၍လည်းေကာင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံး�ပီး (၅)�ှစ်

သက်တမ်းေကျာ်လွန် ြခင်းမရှိသည့် ယာဥ်များလည်းေကာင်း ရက်ချိန်းရယူ�ိုင်ပါမည်။
ဥပမာ -

၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရက်ချိန်း ယူမည်ဆိုလ�င် • သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၃)လက
� ိ�တင်ယာဥ်များ ရက်ချိန်းရယူြခင်း ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဧပ
� ီလ(၃၀)ရက်အထိ သက်တမ်းကုနဆ
် ုံးမည့်ယာဥ်များ �ကိ�တင်ရယူ
�ိုင်ပါသည်။
• သက်တမ်း(၅)�ှစေ် ကျာ်လွန်ြခင်းမရှိသည့် ယာဥ်များ ရက်ချိန်းရယူြခင်း ၂၀၁၃ ခု� ှစ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်အထိသ ာ သက်တမ်း ရှိေ နသည့်ယ ာဥ်မ ျား
ရက်ချိန်းရယူ�ိုင်ပါသည်။
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၅။

�ုံးဖွင့်ရက်တစ်ရက်လ�င် နံနက်ပိုင်း(၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၂း၀၀)နာရီအထိ�ှင့် ေန�လည်ပိုင်း (၁၃း၀၀)

နာရီမှ (၁၅း၃၀)နာရီအထိ (၂) �ကိမ်ခွဲ၍ �ုံးများအလိုက် ေအာက်ပါစီးေရများအတိုင်း ေဆာင်ရွက်ေပး
ပါမည််။ သို�ေသာ် Online Booking ရယူရန် အခက်အခဲရှိသူများ �ှစ်လဲသက်တမ်းတိုးေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အဆင်ေြပေစေရးအတွက် လတစ်လ၏ ေနာက်ဆုံး�ုံးဖွင့်ရက်(၂)ရက်ကို Online Booking ရက်ချိန်းမေပးပါနံနက်ပိုင်း
(စီးေရ)

ေန�လည်
ပိုင်း
(စီးေရ)

စုစုေပါင်း
(စီးေရ)

မှတ်ချက်

၇၅

၇၅

၁၅၀

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

၁၅၀

၁၂၀

၂၇၀

ကိုယ်စားလှယ်

(ခ ) ခ�ိုင်�ုံး
(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)

၁၁၀

၆၅

၁၇၅

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

၂၇၅

၂၀၀

၄၇၅

ကိုယ်စားလှယ်

(ဂ ) ခ�ိုင်�ုံး
(ရန်ကုန်ေ ြမာက်ပိုင်း)

၇၅

၅၀

၁၂၅

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

၁၂၅

၁၀၀

၂၂၅

ကိုယ်စားလှယ်

(ဃ) ခ�ိုင်�ုံး
(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း)

၁၂၀

၁၀၀

၂၂၀

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်/
ကိုယ်စားလှယ်

(င ) တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံးခွဲ
(ရွာသာက
� ီး)

၁၂၀

၈၀

၂၀၀

ကုန်တင်ယာဥ်

၃၀

၃၀

၆၀

ခရီးသည်တင်

စ�်

�ုံးအမည်

(က) ခ�ိုင်�ုံး
(ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်း)

၆။

ရက်ချိန်းရယူ�ပီး သက်တမ်းတိုးမည့်ရက်တွင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာေရာက်သူများသည် ေမာ်ေတာ်ယာဥ်

မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် အမည်ေပါက်သူကိုယ်တိုင် �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊မိတ��) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊
အမည်ေပါက်သူကိုယ်တိုင်မလာေရာက်�ိုင်ပါက အိမ်ေထာင်စုစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးမှ
�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊ မိတ� �)၊ အမည်ေပါက်သူ၏ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊ မိတ� �)�ှင့်
အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမူရင်းတို�ကို တင်ြပရမည်။
၇။

ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ပါက လာေရာက်သူ၏ �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်(မူရင်း၊ မိတ��) တို�ကို

တင်ြပရမည်။
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၈။

�ှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ယာဥ်စစ်ေဆးရက်ချိန်းရယူရန် အနည်းဆုံး(၃)ရက်မှ အများဆုံး(၃၀)ရက် အထိ

�ကိ�တင်ရယူ�ိုင်�ပီး ေအာက်ပါအတိုင်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်(က) Google Chrome Browser

မှတဆင့် www.rtad.gov.mm website ကိုဝင်ပါ။

ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည်-

(ခ)

ရက်ချိန်းရယူရန် ၏ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ကို Click �ှိပ်ပါ။ ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည်-

( ဂ) Online Appointment Application Form တွင်ေအာက်ပါအချက်များဖ
ြ ည့်စွက်ပါ(၁) မိမိယာဥ်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်�ုံးကို ေရွးချယ်ပါရန်၊
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(၂)

ေလ�ာက်ထားမ�ကိုေရွးချယ်ရန် (ကက) ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်အနာက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်ေ ြမာက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်း)
တို�တွင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်�ှင့် ကိုယ်စားလှယ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့်ေနရာ
ခွဲြခားထားပါသည်- ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ေရွးချယ်ရန်)
- ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

(ခခ) ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း)တွင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်�ှင့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်
ေဆာင်ရွက် ြခင်းခွဲြခားထားခ
ြ င်းမရှိသ ြဖင့် - ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်/ကိုယ်စားလှယ် ကိုသာေရွးချယ်ရန်

(ဂဂ) တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံးခွဲ(ရွာသာက
� ီး)တွင် ကုန်တင်ယာဥ်�ှင့်ခရီးသည် ယာဥ်
�ှစ်မျိ�းခွဲ�ပီး ယာဥ်စစ်ေဆးသဖ
ြ င့် - ကုန်တင်ယာဥ် (Pickup, Truck, Van,
(ေရွးချယ်ရန်)
Light Truck , Other , Heavy Mechine )
- ခရီးသည်တင်ယာဥ် (Bus, Mini Bus, Micro Bus)
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(၃ ) လာေရာက််မည့်ရက်ေရွးချယ်ရန် မိမိယာဥ်စစ်ေဆးလိုသည့်ရက် ေရွးချယ်ပါရန်၊

(၄ ) ယာဥ်စစ်ေဆးလိုသည့်အချိန်ေရွးချယ်ပါရန်၊

(၅ ) ယာဥ်အမှတ်အားဖ
ြ ည့်ရန် (ယာဥ်အမှတ်ကို ေဖ�ပ
ြ ထားသည့် အတိုင်း�ိုက်ထည့်ပါ)

(၆ ) စစ်ေဆးရန် ကို Click�ှိပ်ပါ။ မိမိထည့်သွင်းထားသည့်အချက်အလက်များ
မှန်ကန်လ�င် ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည်-
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(ဃ) စစ်ေဆးမ�ေအာင်ြမင်ပါက Ok ကို Click �ှိပ်ပါက ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည်၊
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကို ြဖည့်�ပီး I'm not a robot ကို Click �ှိပ်ပါ။

(င)

I'm not a robot ကို Click �ှိပ်�ပီးပါက Instructions အတိုင်းေဆာင်ရွက်ပါ။
ဥပမာ -

(စ)

-

Car ေရွးချယ်ခိုင်းပါက Car ပုံများကို ေရွးချယ်Click �ှိပ်ပါ။

-

Roads ေရွးချယ်ခိုင်းပါက Road (လမ်း ပုံများ) ကို ေရွးချယ်Click �ှိပ်ပါ။

-

Street Signs ေရွးချယ်ခိုင်းပါက လမ်း��န်း ပုံများကို ေရွးချယ်Click �ှိပ်ပါ။

ေရွးချယ်ခိုင်းသည့် ပုံများမရှိလ�င် VERIFY OR SKIP ကို Click �ှိပ်ပါ။ ေအာက်ပါအတိုင်း
I'm not a robot တွင် အမှန်ြခစ် (√)ြဖစ်သွားမည် -
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(ဆ) ေလ�ာက်ထားရန် Click �ှိပ်ပါ။ ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည် -

(ဇ)

Download Appointment Letter Here Link ကို Click �ှိပ်၍ Download ဆွဲယူပါ။
ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည် -

၉။ အထက်ပါ Download ရရှိသည့် .pdf ဖိုင်ကို Printout ထုတ်၍လည်းေကာင်း၊ Hand Phone
(or) Tablet ြဖင့် (Save)သိမ်းထား၍လည်းေကာင်း မိမိယာဥ် စစ်ေဆးခံရမည့်ရက်တွင် တင်ြပရမည်။
၁၀။ Appointment Letter ေပျာက်ဆုံးလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ Appointment Letter Download
မလုပ်မိလ�င်ေသာ်လည်ေကာင်း ရက်ချိန်းစာြပန်လည်ေတာင်းဆိုရန်ကို Click �ှိပ်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း
ရက်ချိန်းစာ ြပန်လည် Download ရယူ�ိုင်ပါသည် -
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(က) ရက်ချိန်းစာပ
ြ န်လည်ေတာင်းဆိုရန်ကို Click �ှိပ်ပါက ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည် -

(ခ)

မိမိ ယာဥ်အမှတ်ကို �ိုက်ထည့်ပါ၊ ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်ကို ေရွးချယ်ပါ၊ I'm not a
robot ကို Click �ှိပ်�ပီး၊ Instructions အတိုင်းေဆာင်ရွက်ပါ၊ I'm not a robot တွင်
အမှန်ြခစ် (√)ြဖစ်သွားပါက ေတာင်းဆိုရန် Click �ှိပ်ပါ။ Download Appointment
Letter ကျလာမည်၊ Download Appointment Letter Here Link ကို Click �ှိပ်၍
Download ြပန်လည်ဆွဲယူပါ။

၁၁။ ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်တွင် မေဆာင်ရွက်�ိုင်လ�င် ရက်ချိန်းရယူထားသည့်ရက်မတိုင်မှီတစ်ရက်
�ကိ�တင်၍ ပယ်ဖျက်ရန် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းစဥ်များအတိုင်း ေဆာင်ရွက�် ိုင်ပါသည် -

(က) ရက်ချိန်းပယ်ဖျကရ
် န်ကို Click �ှိပ်ပါက ေအာက်ပါအတိုင်းေပ�လာမည် -
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(ခ)

မိမိယာဥ်အမှတ်ကို �ိုက်ထည့်ပါ၊ ရက်ချိန်းရယူထားသည့် ရက်ကို ေရွးချယ်ပါ၊ I'm not a
robot ကို Click �ှိပ်�ပီး၊ Instructions အတိုင်းေဆာင်ရွက်ပါ၊ I'm not a robot တွင်
် န် ကို Click �ှိပ်ပါ။ ရက်ချိန်းပယ်ဖျက်၍ ေအာင် ြမင်
အမှန်ြခစ် (√)ြဖစ်သွားပါက ပယ်ဖျကရ
ပါသည်ဟု ေပ�လာမည်-

၁၂။ မရှင်းလင်းပါက ေအာက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို� �ုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း�ိုင်ပါသည်-

�ုံးချ�ပ်(ေနပ
ြ ည်ေတာ်)
တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံး(ရန်ကုန်)
တိုင်းေဒသက
� ီး�ုံးခွဲ(ရွာသာက
� ီး)
ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်း)
ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း)
ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်ေ ြမာက်ပိုင်း)
ခ�ိုင်�ုံး(ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်း)

-

၀၆၇ - ၃၄၀၅၃၅၉၊ ၀၆၇ - ၃၄၀၅၀၉၉
၀၁ - ၅၇၀၉၆၇
၀၁ -၂၅၈၅၀၈၂
၀၁ - ၅၉၀၁၀၇
၀၁ - ၅၇၃၁၀၉
၀၁ - ၃၆၄၄၄၁၀
၀၅၆ - ၂၁၀၈၀
ကုန်းလမ်းပို�ေဆာင်ေရး��န် �ကားမ�ဦးစီးဌာန

