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အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့( ISO )၊ မေလးရှားနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ စံချိန်စံညွှန်းများေရာင်းချရာတွင်
စာမျက်နှာအလိုက် သတ်မှတ်ေသာ ေရာင်းချသည့်ေစျးနှုန်းနိှုင်းယှဥ်ချက်ဇယား
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IEC Standards Sale
• National Endorsement
• An adopted standards as National Standards
can be purchased from IEC Central office at
10% of IEC catalogue price within a minimum
of CHF 15 per publication
• IEC (Contact Point/Member Country)
Recommendation
• IEC Sale department
Purchaser
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Way forward 1
Quality
Management
System Family

ISO/CASCO

MMS
Iron&Steel
Myanmar
UNICODE
Textile

TC -23
Technical Committees
TC - 2
TC - 1
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IEC Affiliate Country Program
• 200 IEC standards (free)……(only identical
adoption)
• Adoption of at least 50 IEC as National Standards
+ NEC
Affiliate Plus
• 400 IEC available free of charge
• Affiliate Country does not allow the sale of IEC
publications
• An adopted standards as National Standards can
be purchased from IEC Central office at 10% of
IEC catalogue
g price
p
within a minimum of CHF 15
per publication
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Public Enquiry အဆင့် ေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း (မူ ြကမ်း)များစာရင်း
Withdraw Rubber

11

UNECE

5

T di i l Medicine
Traditional
M di i

7

Vegetable Oil

1

National Drinking Water

1

Total

25
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Public Enquiry အဆင့် ေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း (မူ ြကမ်း)များစာရင်း
TC (2) Technical Committee for Foodstuff
(1) MMS ×××
Standards for Vegetable Oils
(2) MMS ×××
National Drinking Water Standards
TC (3) Technical Committee for Auto-mobile Products
(1) MMS ×××
Standard for the Exhaust emission amount from under four wheel vehicles engine
(2) MMS ×××
Uniform Provisions Concerning the Approval of Pneumatic Tyres for Motor Vehicles and their Trailers
( ) MMS ×××
(3)
Uniform Provisions Concerning the Approval of Pneumatic Tyres for Commercial Motor Vehicles and their
Trailers
(4) MMS ×××
UNECE R 75
Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor cycles and mopeds
(5) MMS ×××
UNECE R 41
Uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise
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Public Enquiry အဆင့် ေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း (မူ ြကမ်း)များစာရင်း
TC (10 ) Technical Committee for Traditional Medicine
(1) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine,, NH4CL
(2)MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine, S
((3)) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine, CuSO4
(4) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine, CaCO3
(5) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine, KNO3
(6) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine, NaHCO3
(7) MMS ×××
Contents of Chemical in Traditional Medicine,
Medicine Na2B4O7

TC (17) Technical Committee for Livestock and Fisheries
(1) MMS ×××
TAS 6700-2005 (Chicken Meat )
(2)MMS ×××
TAS 6003-2010 (Raw Cow Milk)
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Public Enquiry အဆင့် ေဆာင်ရွက်ြပီးေသာ ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း (မူ ြကမ်း)များစာရင်း
TC (11) Technical Committee for Rubber‐based product
(1) MMS–ISO 249:1995
Rubber, raw natural ‐ Determination of dirt content
(2) MMS‐ISO 2285:2007
Rubber, vulcanized or thermoplastic ‐‐ Determination of tension set under constant elongation, and of tension set,
elongation and creep under constant tensile load
(3) MMS‐ISO 289‐1:2005
Rubber, unvulcanized ‐‐ Determinations using a shearing‐disc viscometer ‐‐ Part 1: Determination of Mooney viscosity
(4) MMS‐ISO 36:2005
Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of adhesion to textile fabric
(5) MMS‐ISO
MMS ISO 18517:2005
Rubber, vulcanized or thermoplastic ‐‐ Hardness testing ‐‐ Introduction and guide
(6) MMS‐ISO 124:2011(E)
Latex, rubber ‐‐ Determination of total solids content
(7) MMS‐ISO 125:2003
Natural rubber latex concentrate ‐‐ Determination of alkalinity
(8) MMS‐ISO 2393:2008
Rubber test mixes ‐‐ Preparation,
Preparation mixing and vulcanization ‐‐ Equipment and procedures
(9) MMS‐ISO 11852 : 2011(E)
Rubber ‐‐ Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latex by titration More details
(10) MMS‐ISO 6101‐3:1997
Rubber ‐‐ Determination of metal content by atomic absorption spectrometry ‐‐ Part 3: Determination of copper content
(11) MMS – ISO 6101‐4:1997
Rubber ‐‐ Determination of metal content by atomic absorption spectrometry ‐‐ Part 4: Determination of manganese content 11

What are the benefits of
using the Committee on Conformity Assessment (CASCO)
•

•

•

•

For regulators, it provides a tool for managing compliance and providing an objective and defensible
means to implement public policy and enforce national health, safety and environmental legislation.
The CASCO toolbox provides a means for organisations to take responsibility for their own compliance,
compliance
and can reduce costs for governments when regulatory schemes utilise recognised private sector
conformity assessment providers.
For manufacturers, wholesalers, retailers and service providers, they can make sure that their products
and services meet specified requirements and deliver on customer expectations. Assessing their
products and services in accordance with the CASCO toolbox helps them to meet the current best
practice and avoid the financial costs and reputational damage of product failure in the market,
including subsequent activities such as product recalls, product returns and destruction of unsuitable
product.
Consumers also derive benefit from the CASCO toolbox because it provides them with a basis for
selecting products or services in the market, including matters such as quality, price, safety, reliability,
compatibility, interoperability, efficiency and effectiveness, and even the colour of a product.
Consumers may have more confidence in products or services that are supported by a formal mark or
certificate of conformity that attests to quality, safety or other desirable characteristics.
And finally for traders, importers and exporters the CASCO toolbox are the recognised International
Standards and Guides for conformity assessment procedures under the World Trade Organization
Agreement on Technical Barriers to Trade (WTO/TBT Agreement). Application of the CASCO toolbox can
be a basis for mutually accepting trading partners’ products and services, and avoiding unnecessary
barriers to trade.
trade
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Management System Standards
ISO Name

Sr.No.

ISO Number

1.

ISO 14001:2015

2.

ISO 45001:2018

3.

ISO/IEC 27001:2013

4.

ISO 22000:2018

5.

ISO 26000:2010

6.

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems

7.

ISO 9000:2015

Quality management systems Fundamentals and vocabulary

8.

ISO 9004:2009

9
9.

ISO 13485:2016

Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
Occupational health and safety management systems ‐‐ Requirements with guidance for use
Information technology ‐‐ Security techniques ‐‐ Information security management systems ‐‐
Requirements
Food safety management systems ‐‐ Requirements for any organization in the food chain
Guidance on social responsibility

Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach
Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes
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သုေတသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသည်
(၇.၉.၂၀၁၈)ရက်ေန့တွင်
ပညာေရးဝန်် ကးီ ဌာန၊
ဝန်် ကးီ ရုံး၊
ေနပ
ြ ည်ေ် တာ််တွင်
ပထမအကမိ ်စံချိန်
စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအေဝးသို့
စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖ
ြ စ်ေသာ ဝန် ကီးဌာနများမှ စံချိန်စံညွှန်း
ေရးဆဲေရးနည်
ေရးဆွ
ရးနညးပညာဆပေကာမတမျ
းပညာဆပ်ေကာ်မတီများ၏
ား၏
ဥကဌမျ
ဥက္က
ဌများ၊
အတင်ငးးေရးမှု
အတွ
ေရးမးများ၊
းများ၊
အဖွဲ့ဝင်များ
ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်ရုံးနှင့်
ပုဂ္ဂလိက
အဖွဲ့အစည်းများမှ
ကိုယ်စားလှယ်များစုစုေပါင်း(၃၀)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ ပါသည်။
အစည်းအေဝးတွင်
စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းေကာ်မတီကို
အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ
အစားထိုးိ ြပန််လည််ဖဲ့ွ စည်း် နိုငိ ်ရန်အ
် တွက်ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးြခင်း် ၊
အသစ်် ြပင်ဆ
် င််
ထားသည့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာဥပေဒ(မူ ြကမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပ ြခင်း၊
စံချိန်စံညွှန်းေရးဆွဲေရး
နည်းပညာဆပ်ေကာ်မတီ
အသစ်(၃)ခုထပ်မံ
ဖွဖဲ့စညးခ
စည်းြခငးနှ
င်းနင်င့ပတ်
တသက၍
သက်၍ တငပ
တင်ြပ ြခင်ငး၊း၊ ထွ
ထက်
ကရှ
ရခိ ့ေဲ သာ ြမနမာ
န်မာ စချ
စံချိန်စစညွှ
ံညနန်း(၅၀)
း(၅၀)
အား ေရာင်းချမည့်ေစျးနှုန်းများ အားတင်ြပ ြခင်း၊ အဆိုြပုစံချိန်စံညွှန်း(၁၇၂) ခုအား
Public Comment
ေဆာင်ရွက်နိုင် ေရး နည်းပညာဆပ်ေကာ်မတီမှ
ေကာ်မတီအဆင့်အတည်ြပုေပးရန် ေဆွးေနွးြခင်း၊ ISO/IEC Standards
များြြဖစ််သည့်် Committee on Conformity Assessment Standards CASCO's Standards များ နှင့် Management System Standards များကို
ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း များအဖ
ြ စ် အမ
ြ န်ချမှတ်နိုင်ရန်ေဆွးေနွးြခင်း၊ ၊ ACCSQ ၏
Working Group ၊ Product Working Group များမှ
များမ ေဆွ
ေဆးေနးညိ
းေနွးညှနှုငိ ်းးလျ
လျက်
ရှိေသာ အာဆီယံတေပ
ြ းညီစံချိန်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များ
ဖလှယန် ငုိ ေရးေဆွ
်
းေနွးြခင်း၊
စံချိန်စံညွှန်းဥပေဒအရ
ေကာ်မတီ၏
ရန်ပုံေငွထူေထာင်ရန်ေဆွးေနွးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်
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အေဆာက်အဦ၊
လမ်းတံတား၊
ေလယာဥ်ကွင်းတည်ေဆာက်ေရး
နှင့်
ေဆာက်လပ်ပေရးပစ္စ
ေဆာကလု
ေရးပစည်
ညးစချ
းစံချနိ ်စညွှ
စံညနန်းးေရးဆွ
ေရးဆဲေရးနည်
ရးနညးပညာဆပေကာမတ
းပညာဆပ်ေကာ်မတီ (၁/၂၀၁၈) ကိမမေမ
်ေ ြမာက်
ာက
လုပ်ငန်းညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးကို ေဆာက် လုပ်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ အေဆာက်အဦ ဦးစီးဌာန၊
ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ဦးသိန်းေဇာ်မှ ဦးေဆာင်ြပီး သုေတသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန တွင်
(၂၉-၉-၂၀၁၈) ရက်ေန့၌ ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင် Bitumen,
Cement နှင့် Deformed Bar များနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖ
ြ စ်
ချမှတ်နိုင်ေရး ေဆွးေနွးခဲ့ ြပီး ASTM Standards များကို တိုက်ရိုက်ကိုးကား၍ ချမှတ်ရန်
ေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါသည်။ ဆက်လက်၍ဆပ်ေကာ်မတီအစည်း အေဝးအား (၁) လတစ် ကိမ်ြပုလုပ်ရန်
သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။

သစ်အေခ
ြ ခံထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းေရးဆွဲေရး
နည်းပညာဆပ်
ေကာ်မတီ၏
လုပ်ငန်းညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးကို ြမန်မာ့သစ်
လပ်ပငနး၊
လု
ငန်း၊ သစအေခ
သစ်အေခ
ြ ခစကမှု
ခံစက်မလပ်
လုပငနးဌာနတွ
ငန်းဌာနတင်င
အေထွေထွ မန်ေနဂျာ၊ ဦးဝင်းနိုင်မှ ကီးမှူး၍
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြပီး
အဆို ြပုထားေသာ
စံချိန်စံညွှန်း(၁၀)ခုအား
ISO စံချိန်
စံညွှန်းများအား
တိုက်ရိုက်ကိုးကား၍
ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်း များအဖ
ြ စ် ချမှတ်နိုင်ေရး
ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။

15

စကနှနငင့်စကပစ္စ
စက်
က်ပစည်
ညးဆု
းဆိင်ရ
ရာစချနစညွှ
ာစံချိန်စံညနန်းးေရးဆွ
ေရးဆဲေရးနညးပ
ရးနည်းပ
ညာဆပ် ေကာ်မတီ ၏ လုပ်ငန်းညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးကို
(၂၇.၉.၂၀၁၈)
ရက်ေန့တွင်
စက်မှုဝန် ကီးဌာန၊ေနပ
ြ ည်ေတာ်တွင်
ကျင်းပခဲ့ ြပီး
အဆို ြပုထားေသာ
ု
စက်နှင့်စက်ပစ္စ္စည်းဆိုင်ရာ
စံချိန်စံညွှန်း (မူ ြကမ်း)များမှ စံချိန်စံညွှန်း(၉)ခု အား ISO
စံချိန်စံညွှန်းများ
အား
တိုက်ရိုက်ကိုးကား၍
ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖ
ြ စ်
ချမှတ်နိုင်ေရး
သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်ြမို့ မရမ်းကုန်း ြမို့နယ် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း အမှတ်၃၅ ရှိ SME Center ၌
၂၈.၉.၂၀၁၈ရက်ေန့
၁၃း၀၀
နာရီတွင်
လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထေရာနစ်ဆိုင်ရာ
စံချိန်စံညှန်းေရးဆွဲေရး နည်းပညာဆပ်ေကာ်မတီ၏ ၁၃ ကိမ်ေ ြမာက် ညှိနိှုုင်းအစည်းအေဝးကို
စက်မ် ှု ကးီ ြကပ်ေ် ရးနှင့်
စစ်ေ် ဆးေရးဦးစီ
ဦ ီးဌာန
ညှှန် ြကားေရးမှူးချုပ််
ဦ
ဦးေဆာင်
်ြပီး
ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ခပ့ဲ ါသည်။
အဆိုပါ ညှိနိှုင်းအစည်းအေဝးသို့ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ လျှပ်စစ်နငှ ့် အီလက်
ထေရာနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညှန်း ေရးဆွဲေရး နည်းပညာ ဆပ်ေကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်များ
တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ စံချိန်စံညှန်းေကာင်စီ မှ စံချိန်စံညှန်း သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ
ြမန်မာ့စံချိန်စံညှန်း အခု၅၀ ကို သတ်မှတ်ြပဌာန်းခဲ့ရာ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထေရာနစ်
ပစ်စည်းများအတွက် ြမန်မာ့စံချိန်စံညှန်း ၁၅ ခုပါရှိေ ြကာင်း ေရှ့ဆက်လက်၍ လျှပ်စစ်နှင့်
အီလက်ထေရာနစ် စံချိန်စံညွှန်းများ ြပုစုနိုင်ရန် ယခု ညှိနိှုင်း အစည်းအေဝးကို
ြပုလုပ်ရ ြခင်းြဖစ်ေ ြကာင်း
အနည်းဆုံး
၁
လတစ် ကိမ်ြပု
လုပ်ေစချင်ေ ြကာင်း
ေဆွးေနွးခဲ့ ြကပါသည်။ အာဆီယံ၌ တေပ
ြ းညီ သတ်မတ
ှ ် ထားပ
ြ ီး ြဖစ်သည့် IEC စံများအနက်
ြမန်မာ့စံအြဖစ် ဦးစားေပး သတ်မှတ်မည့် စံချိန်စံညှန်း 35 ခု ထပ်မံအတည်ြပုခဲ့ပါသည်။
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Way Forward 2
• Building and Construction Sector
Singapore’s Building and Construction Standards Committee
(BCSC) focuses on 5 areas:
a.
Building Structures and Sub‐Structures
b.
Building Maintenance and Management
c.
Civil and Geotechnical Works
d.
Architectural Works
e.
Construction Management

do a mapping exercise for the relevant B&C standards to the 5
focus areas
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ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ အဆိုြပုစံချိန်စံညွှန်းများ
ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန

Pallet Standard
Reference: ISO 6780 , ISO 8611

ြမန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်အသင်း

လက်ဖက်စို ၊ လက်ဖက်ေြခာက် (အခါး)
ASEAN Standards for Tea
လက်ဖ် က်အ
် ချိုေခ
ြ ာက််
(Guidance document on Risk Assessment using Brew
Factor for Filation of MRL of Pesticide in Tea)

စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန

သီးနှံ (၁၅)မျိုး၏ Myanmar GAP Protocol နှင့် Guideline များကို
ြမန်မာစံချိန်စံညွှန်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်ရန် အဆိုြပုထားပါသည်။

Panasonic

ဓာတ်ခဲတွင် ပါဝင်ေသာ လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစေသာ
ဓာတုပစ္စည်းများ စသတမှ
ံ
် တ်ရန် အဆုိြပုထားပါသည။
ါ
်

လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထေရာနစ်လုပ်ငန်းရှင်များ

အေရးတကီးလိုအပ်ေနေသာ စံချိန်စံညွှန်းများ (၆)လ အတွင်း
ေရးဆွဲတင််ြပမည််ြဖစ်ေ် ြကာင််း အဆိိုြပုထားပါသည်
ါ
်။
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Thank you for kind attention

