အ ကာင်းအရာ။

ကန်းလမ်းသယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင် ရးအတွက်

Dangerous

Goods

(အန္တရာယ်ရိှ

သာကန်ပစ္စညး် များ) အား အမျိုးအစားသတ်မတ
ှ ြ် ခင်းနှင့် လိက်နာရန် အချက်များ
၁။

အာဆီယနိင်ငြဖတ်သန်းကန်စည်ပိ ့ ဆာင်မ လွယက
် ူ ချာ မွ ့ စ ရးမူ ဘာင်သ ဘာတူစာချုပ်

(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit - AFAFGIT)
ပါ

Protocol

9:

DangerousGoods

နှင့်

မဟာမဲ ခါင် ဒသတွငး်

ကန်စည်နင
ှ ့်

လူများ

နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်ပိ ့ ဆာင်မ လွယက
် ူ ချာ မွ ့ စ ရးမူ ဘာင်သ ဘာတူစာချုပ် (Greater Mekong
Subregion Cross-Border Transport Facilitation Agreement - GMS-CBTA) ပါ Annex
1: Carriage of Dangerous Goods တိ ့အရ Dangerous Goods (အန္တရာယ်ရိှ သာ
ကန်ပစ္စညး် များ) ကိ ြပည်သတ
ူ ိ ့၏ကျန်းမာ ရး၊ ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှငး် ရး၊ နိင်င တာ်လြခု ရးနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးတိ ့အား ဆိးကျိုးသက် ရာက်မ ြဖစ် စသည့် အရာဝတ္ထ ုပစ္စညး်
များအြဖစ် အဓိပါ္ပ ယ်သတ်မတ
ှ ထ
် ားပါသည်။

အဆိပါကန်ပစ္စညး် များကိ နိင်ငအတွငး် နှင့် နိင်ငြဖတ်

သန်း၍ ကန်းလမ်းမှ သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်း (Movement of dangerous goods in transit and
cross-border transport on roads) ဆိင်ရာကိစရ
္စ ပ်များအား စနစ်တကျ ကပ်မတ် ထိနး် ချုပ်
ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

Dangerous Goods (အန္တရာယ်ရိှ သာကန်ပစ္စညး် များ) နှငပ
့် တ်သက်၍ United Nations

Recommendations on Transport of Dangerous Goods (UNRTDG) နှင့် European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR)တိ ့မှ

အမျိုးအစား

သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ြခင်းနှင့်

သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များကိကိးကားလျက်
စပ်လျဉ်း၍

ကန်းလမ်းမှ မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့်

နာက်ဆက်တွဲ(က)ပါအတိင်း

Dangerous

Goods

(အန္တရာယ်ရှိ သာကန်ပစ္စည်းများ) အမျိုးအစားခွဲြခား သတ်မတ
ှ ပ
် ါသည်။
၃။

သတ်မတ
ှ ထ
် ား သာ အမျိုးအစားအလိက် အန္တရာယ်ရိှ သာကန်ပစ္စညး် များစာရင်းမှာ European

Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
ပါ Dangerous Goods List အတိင်းြဖစ် ပီး နာက်ဆက်တဲွ (ခ) ြဖင့် ဖာ်ြပပါသည်။
၄။

ကန်းလမ်းသယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးလပ်ငန်း လပ်ကိင် နသူများသည် သ ဘာတူစာချုပ်များအရ

Dangerous Goods (အန္တရာယ်ရှိ သာကန်ပစ္စည်းများ) ကိ နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်၍ မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့်
ကန်းလမ်းမှသယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်လပါက
ိ

ဤဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့်

“အမျိုးသားပိ ့ ဆာင်မလွယက
် ူ

2
ချာ မွ ့ စ ရး

ကာ်မတီ(National

Transport

Facilitation

Committee-NTFC)”သိ ့

သီးြခားခွင့်ြပုချက် တာင်းခရယူရန် လိအပ်ပါသည်။
၅။

ြပည်တင
ွ း် (သိ ့မဟတ်) နယ်စပ်ြဖတ် ကျာ်၍ Dangerous Goods (အန္တရာယ်ရှိ သာကန်

ပစ္စညး် များ) ကိ မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့် သယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်လ င် အာက်ပါအချက်များကိ လိက်နာရပါမည်(က) အန္တရာယ်ရိှ သာကန်ပစ္စညး် များသယ်ယပ
ူ ိ ့ ဆာင်ရာတွင် ကန်ပစ္စညး် အမျိုးအစားအလိက်
သတ်မတ
ှ ် စချိန်စညန်းများအတိင်း စနစ်တကျ ထပ်ပးထားသည်
ိ
့ ပစ္စညး် များကိသာ
တင် ဆာင်ရမည်၊
(ခ)

အန္တရာယ်ရှိ သာကန်ပစ္စည်းများ
သတ်မတ
ှ ်

တင် ဆာင်ပါက

ထားသည့်အန္တရာယ်သတိ ပးအမှတ်တဆိပ်

ကန်အမျိုးအစားအလိက်
(Label)ပါ ရှိသည့်

ပစ္စညး် များကိသာ တင် ဆာင် ရမည်၊
(ဂ)

အန္တရာယ်ရှိ သာပစ္စညး် များ

တင် ဆာင်လာသည့်ယာဉ်ြဖစ် ကာင်း

သိသာ စရန်

မာ် တာ် ယာဉ်၏သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့် နရာ၌ သတ်မှတ်အမှတ်အသား တပ်ဆင်ရ
မည်၊
(ဃ) အဆိပါယာဉ်ကိ မာင်းနှင်မည့် ယာဉ် မာင်းနှင့်ယာဉ် နာက်လိက်တိ ့သည် သတ်မတ
ှ ်
သင်တန်း တက် ရာက် ပီးြဖစ်ရမည်၊
(င)

သတ်မှတ်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စစွာပါရှိရမည်၊ သတ်မတ
ှ စ
် ည်းကမ်း
များလိက်နာရမည်၊

(စ)

မီး လာင်မ/ ပါက်ကမ
ဲွ အန္တရာယ်များအတွက် ကိုတင်ကာကွယမ
် ပစ္စညး် များ ြပည်စ
့ စွာ
ပါရှိရမည်။
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နာက်ဆက်တွဲ(က)

အန္တရာယ်ရှိ သာကန်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ြခင်း
ကန်းလမ်းမှ မာ် တာ်ယာဉ်ြဖင့်သယ်ယူပိ ့ ဆာင်မည့်

“Dangerous

Goods

(အန္တရာယ်

ရှိ သာကန်ပစ္စည်းများ)”အား အာက်ပါအတိင်း အမျိုးအစား သတ်မှတ်ပါသည်(က) Class 1
အမျိုးအစား (၁)
(ခ)

Explosives
ပါက်ကဲွ စတတ် သာပစ္စညး် များ

Class 2

Gases

အမျိုးအစား (၂)

ဓါတ် ငွ များ
့

(၁)

Division 2.1

Flammable gases

အမျိုးအစား (၂.၁)

မီး လာင်လွယ် သာဓါတ် ငွ များ
့

Division 2.2:

Non-flammable, non-toxic gases

အမျိုးအစား (၂.၂)

မီးမ လာင် သာ၊ အဆိပအ
် တာက်မဟတ် သာ

(၂)

ဓါတ် ငွ များ
့
(၃)

(ဂ)

Division 2.3:

Toxic gases

အမျိုးအစား (၂.၃)

အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စ သာဓါတ် ငွ များ
့

Class 3

Flammable liquids and liquid desensitized

အမျိုးအစား (၃)

explosives
မီး လာင်လွယ် သာအရည်မ ျားနှင့်ဓါတ်ြပုမ
မရှိဘဲ ပါက်ကွဲနိင်သည့်အရည်များ

(ဃ) Class 4
အမျိုးအစား (၄)
(၁)

Division 4.1:

Flammable solids, self-reactive substances,

အမျိုးအစား (၄.၁)

and solid desensitised explosives
မီး လာင်လယ
ွ ် သာအစိင်အခဲများ၊ ကိယ်တင်
ိ ဓါတ်
ြပုနိင် သာပစ္စည်းများနှင့်ဓါတ်ြပုမမရှိဘဲ ပါက်
ကွဲနိင်သည့်အစိင်အခဲများ

(၂)

Division 4.2:

Substances

liable

to

spontaneous

combustion
အမျိုးအစား (၄.၂)
D/ D GKC/ 3
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4
(၃)

Division 4.3:

Substances which in contact with water
emit flammable gases

အမျိုးအစား (၄.၃)

ရနှင့်ထိ တွ ့ သာအခါ

မီး လာင် စနိ င် သာ

ဓါတ် ငွ ့ထွက ်လာသည့်ပစ္စညး် များ
(င)

Class 5
အမျိုးအစား (၅)
(၁)

Division 5.1:
အမျိုးအစား (၅.၁)

(၂)

Division 5.2:
အမျိုးအစား (၅.၂)

(စ)

Oxidizing Substances
အာက်ဆီဂျင်နှင့် ဓါတ်ြပုနိင် သာပစ္စညး် များ
Organic peroxides
အာ်ဂဲနစ်ြဒပ် ပါင်းစများ

Class 6
အမျိုးအစား (၆)
(၁)
(၂)

Division 6.1:

Toxic substances

အမျိုးအစား (၆.၁)

အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စ သာပစ္စည်းများ

Division 6.2:

Infectious substances

အမျိုးအစား (၆.၂)
(ဆ)

Class 7
အမျိုးအစား (၇)

(ဇ)
(စျ)

ရာဂါကူးစက် စနိင် သာပစ္စည်းများ
Radioactive material
ရဒီယသတ္တ
ိ
ိ ကပစ္စညး် များ

Class 8

Corrosive substances

အမျိုးအစား (၈)

တိက်စားပျက်စးီ စနိင် သာပစ္စညး် များ

Class 9

Miscellaneous dangerous substances

အမျိုးအစား (၉)

and articles
အမျိုးမျိုး သာအန္တရာယ်ရသ
ိှ ည့် အရာဝတ္ထ ုများ
နှငပ
့် စ္စညး် များ
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နာက်ဆက်တဲွ (ခ)

Dangerous Goods Lists
Sr.
1

Class No
Class 1

Number
375

Explosive Substances or Articles
2

Class 2

232

Gases
3

Class 3

551

Flammable Liquids
4

Class 4

361

Flammable Solids, Self-reactive substances and
Solid desensitized explosives
5

Class 5

163

Oxidizing Substances
6

Class 6

731

Toxic Substances
7

Class 7

25

Radioactive Material
8

Class 8

356

Corrosive Substances
9

Class 9

41

Miscellaneous Dangerous Substances and Articles
Total
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