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၆။

MMS IEC 60034-2-1:2014 ေည်ပတ်သည်ေျှပစ
် စ်စက်ပစစည််းမ ော်း -

ပိုင််း

(၂-၁) - စမ််းသပ်ခြင််းမှ သပ ောက်ဆို်းမှုနှင် စွမ််းရည်ရှမှု ဆို်းခြတ်ခြင််း တွက်
စြ န်စညွှန််း နည််းေမ််းမ ော်း (ဆွွဲငင်ယောဉ်မ ော်း တွက် စက်မပါ)
၇။

MMS IEC 60034-30-1:2014
ပိုင််း

(၃၀-၁)

စွမ််းသဆောင်ရည်
၈။

-

ေည်ပတ်သည် ေျှပစ
် စ်စက်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတ် ော်းေင
ို ်း် ကို

သို်းခပြုသသော

သ စီသမော်တော၏

ဆင် တန််းမ ော်း ( ိုင် ်းီ စည််းမ ဉ််း)

MMS IEC 60245-3:1994 သတ်မှတ်ဗို ော်း ၄၅၀/၇၅၀
ေျှပက
် ောဝါယောကကြု်းမ ော်း -

ပိုင််း(၃) -

ထရှသသော ကရ ်ဘော

ပူြဆီေီကန
ွ ်ခဒပ်သပါင််း ေျှပ်ကော

ဝါယော ကကြု်းမ ော်း
၉။

MMS IEC 60245-5:1994 သတ်မှတ်ဗို ော်း ၄၅၀/၇၅၀
ေျှပက
် ောဝါယောကကြု်းမ ော်း -

၁၀။

ပိုင််း (၅) - ဓောတ်သေှကော်းဝါယောကကြု်းမ ော်း

MMS IEC 60350 – 1 : 2016 + AMD1 : 2021
ပစစည််းမ ော်း မ ြု်းမ ြု်း -

ထရှသသော ကရ ်ဘော

မ်သို်းေျှပ်စစ်သို်း ြ က်ခပြုတ်

ပိုင််း(၁) - မီ်းြို၊ သရသနွ်းသငွွေ့မီ်းြို၊

ကင်စက်-

စွမ််းသဆောင်မှု တိုင်း် တောရန် တွက် နည််းေမ််းမ ော်း
၁၁။

MMS IEC 60350-2:2017

မ်သို်းေျှပ်စစ်ြ က်ခပြုတ်ပစစည််းမ ော်း -

ပိုင််း(၂) -

မီ်းြို ပူခပော်း - စွမ််းသဆောင်မှု တိုင််းတောရန် တွက် နည််းေမ််းမ ော်း
၁၂။

MMS IEC 60529:1989+ AMD1:1999+ AMD2:2013

ကော ရမ ော်း ော်းခြင်

ကောကွယ်မှုသပ်းသသော ပမောဏ ဆင် - ဒီဂရီ ( ိုင်ပီ-စည််းမ ဉ််း)
၁၃။

MMS IEC 60879:2019

မ်သို်းနှင် ေော်းတူ

သို်းခပြုခြင််းမ ော်း တွက်

ထန််းညမှုပါ ပန်ကောမ ော်း - စွမ််းသဆောင်မှု တိုင််းတောရန်အတွက် နည််းေမ််းမ ော်း
၁၄။

MMS IEC 61439-1:2020
စတ်

၁၅။

MMS

ပိုင််းမ ော်း IEC

ဗို ော်းနမဆ
် ွစ်ဂီယောနှင် ကွန်ထရို်းဂီယောပစစည််း

ပိုင်း် (၁) -

61439-2:2020

သထွသထွစည််းကမ််းမ ော်း

ဗို ော်းနမ်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ဆွစ်ဂီယောနှင်

ကွန်ထရ်းို ေ်ဂီယော

ပိုင််း(၂) - ပါဝါဆွစ်ဂီယောနှင် ကွန်ထရ်းို ေ်

ဂီယော စတ် ပိုင််း မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း
၁၆။

MMS

IEC

61439-3:2012

ဗို ော်းနမ်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ဆွစ်ဂီယောနှင်

ကွန်ထရ်းို ေ်ဂီယော

ပိုင််း(၃) - သောမန်ပိုဂ္ြုေ်မ ော်း ေိုပ်ကိုင်ရန်

ရည်ရွယသ
် သော ခြန်ခြ ်းသရ်းဘိုတ်ခပော်းြို

3
၁၇။

MMS IEC 61439-4:2012 ဗို ော်းနမ် ဆွစ်ဂီယောနှင် ကွန်ထရ်းို ေ်ဂီယော
စတ် ပိုင်း် မ ော်း

တပ်ဆင်ခြင််း

ေိုပ်ငန််းြွင်သို်း ပစစ ည််း

စ တ်

-

ပိုင််း(၄)

ပို င်း် မ ော်း

-

သဆောက်ေိုပ်သရ်း

တပ် ဆ င် ခြင််း

တွ က်

သီ်း ခြော်း

ေို ပ်ြ က်မ ော်း
၁၈။

MMS

IEC

61439-5:2014

ဗို ော်းနမ်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ဆွစ်ဂီယောနှင်ကွန်ထရ်းို ေ်ဂီယော

ပိုင််း(၅) - ေူထိုကွန်ရက်၌ ပါဝါ

ခြန်ခြ ်းခြင််း တွက် ပစစည််းကရယော စတ် ပိုင််းမ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း
၁၉။

MMS

IEC

61439-6:2012

ဗို ော်းနမ်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ဆွစ်ဂီယောနှင်ကွန်ထရ်းို ေ်ဂီယော

ပိုင််း(၆) - ဘတ်စ်ဘော်း ထရန်ကင််းစနစ်

( ဓကဘတ်စ်ဘော်း ပါဝင်သည်ကောကွယ်မှုစနစ်)
၂၀။

MMS IEC TS 61439-7:2018 ဗို ော်းနမ် ဆွစ်ဂီယောနှင် ကွန်ထရို်းေ်ဂီယော
စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ပိုင််း(၇) - သတ်မှတ်ထော်းသသော

သို်းခပြု

ခြင််းမ ော်း တွက် ပစစည််း စတ် ပိုင်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း (သေှဆပ်၊ စြန််းြ
သနရောမ ော်း၊ သ ်းမ ော်း၊ ေျှပ်စစ်ကော်းမ ော်း
၂၁။

MMS IEC 62031:2018
-

၂၂။

သထွသထွ ေင််းသရောင်သပ်းသည်

MMS IEC 62087-3:2015 သ ော်ဒီယို၊ ဗီဒီယိုနှင် ဆက်စပ်ပစစည််းကရယောမ ော်း -

ပိုင််း(၅) - ဆက်သတောသဘောက်စ်

MMS IEC 62087-6:2015 သ ော်ဒီယို၊ ဗီဒီယိုနှင် ဆက်စပ်ပစစည််းကရယောမ ော်း
ပါဝါ သို်းခပြုမှု တွက်စစစ်ခြင််း -

၂၅။

ပိုင််း(၃) - ရိုပ်ခမင်သကကော်းစက် စို

MMS IEC 62087-5:2015 သ ော်ဒီယို၊ ဗီဒီယိုနှင် ဆက်စပ်ပစစည််းကရယောမ ော်း ပါဝါ သို်းခပြုမှု တွက် စစစ်ခြင််း -

၂၄။

ယ် ်းီ ဒီသမော်က ်း

နတရောယ်ကင််းရှင််းသရ်း သတ်မှတ်ြ က်မ ော်း

ပါဝါ သို်းခပြုမှု တွက် စစစ်ခြင််း ၂၃။

ော်းသွင််းသည်သနရောမ ော်း)

MMS IEC 62208:2011

ကော

ပိုင််း(၆) - သ ော်ဒီယိုပစစည််းကရယောမ ော်း
ရမပါသသော

ဗို ော်းနမ်

ကွန်ထရ်းို ေ် ဂီယော စတ် ပင
ို ်း် မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််း -

ဆွစ်ဂီယောနှင်

သထွသထွေို ပ်ြ က်

မ ော်း
၂၆။

MMS IEC 62262:2002

ခပင်ပစက်မှုပင
ို ်း် ဆိုငရ
် ော သက်သရောက်မှု

မူတည်၍ ေျှပစ
် စ်ပစစည််းမ ော်း တွက်
သပ်းသသော ပမောဏ

သပေါ်

ကော ရမ ော်း ော်းခြင် ကောကွယ်မှု

ဆင်/ဒီဂရီ( ိုင်သက-စည််းမ ဉ််း)

4
၂၇။

MMS IEC 62271-200:2021 ဗို ော်းခမင်ဆွစ်ဂီယောနှငက
် ွန်ထရ်းို ဂီယော -

ပိုင််း

(၂၀၀) - သတ်မှတ်ဗို ော်း ၅၂ ကီေိုဗို ပါဝင်ပပီ်း ၁ ကီေိုဗနှ
ို င် ထက်
သ စီစနစ် သတတြုခပော်း
၂၈။

ကော ရပါသသော ဆွစ်ဂီယောနှင် ကွန်ထရ်းို ဂီယော

MMS IEC 62560: 2011 + AMD 1 : 2015 သပ်းသွင််းဗို ော်း ၅၀ ဗို
ေင််းသရောင်ရရှရန်

သို်း ခပြုသည် ြ ြုပ် တွွဲ ပါသည်

ထက်

ယ် ်းီ ဒီ မီ်း ေ်းို မ ော်း -

နတရောယ် ကင််းရှင််းသရ်းသတ်မှတ်ြ က်မ ော်း
၂၉။

MMS IEC 62612:2013+AMD1:2015+AMD2:2018 သပ်းသွင််းဗို ော်း ၅၀ ဗို
ထက်

ေင််းသရောင်ရရှရန်

သို်း ခပြုသည် ြ ြုပ် တွွဲ ပါသည်

ယ်

်းီ ဒီ

မီ်း ေ်းို မ ော်း - စွမ််းသဆောင်ရည် ေို ပ်ြ က်မ ော်း
၃၀။

MMS CISPR 15:2018 ေျှပစ
် စ်ဆိုင်ရော
ကရယောမ ော်း၏

ေင််းသပ်းခြင််းနှင်

သရဒီယိုေိုင်း် သနှှောက်ယှက်မှုခြင်

ေော်းတူပစစည််း
ေကခဏောမ ော်းကို

ကန်သတ်မှုနှင် တိုင််းတောမှုနည််းေမ််းမ ော်း
၃၁။

MMS UNECE R14:2012 သမော်သတော်ယောဉ်မ ော်း၏
ြ တ်ဆက်တပ်ဆင်ရမည်

နတရောယ်ကင််း ြါ်းပတ်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း၊ ISOFIX ြ တ်ဆက်တပ်ဆင်မှု

စနစ်မ ော်းနှင် ISOFIX ထပ်ြက်ြ တ်ဆက်ရမည်

စတ် ပိုင်း် မ ော်း တွက်

တည်ခပြုြ က်နှင်သက်ဆိုင်သသော တစ်သခပ်းညီခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း
၃၂။

MMS UNECE R16: 2014

တည်ခပြုြ က်နှင်သက်ဆိုငသ
် သော တစ်သခပ်းညီ

ခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း- စက်ယနတရော်း ော်းခပြုယောဉ်မ ော်းသပေါ်
ြါ်းပတ်မ ော်း၊
သူငယ်သို်း
-

နတရောယ်ကင််း

နတရောယ်ကင််းထင
ို ြ
် ိုနှင် ြါ်းပတ်စနစ်မ ော်းနှင် ISOFIX ကသေ်း
နတရောယ်ကင််းထိုင်ြိုနှင် ြါ်းပတ်စနစ်မ ော်း

နတရောယ်ကင််းြါ်းပတ်မ ော်း၊
မ ော်း၊

ပါရှသူမ ော်း တွက်

နတရောယ်ကင််း ြါ်းပတ်သတသပ်း

နတရောယ်ကင််းထင
ို ြ
် ိုနှင်

နတရောယ်ကင််းထင
ို ြ
် ိုနှင်

ြါ်းပတ်စနစ်မ ော်း၊

ြါ်းပတ်စနစ်မ ော်း၊

ြ က်ခပစနစ်

ကသေ်းသူငယ်သို်း

ISOFIX

ကသေ်းသူငယ်သို်း

ထင
ို ြ
် ိုနှင် ြါ်းပတ်စနစ်မ ော်းနှင် i-size ကသေ်းသူငယ်သို်း ထိုငြ
် ိုနှင် ြါ်းပတ်
စနစ်မ ော်း
၃၃။

MMS UNECE R43:2017 သမော်သတော်ယောဉ်မ ော်းတွင်
ကင််းရှင်း် သရ်း

သေကောမှန်မ ော်းနှင်

သို်းခပြုသည် သဘ်း နတရောယ်

၎င််း တို ော်း

တပ်ဆင်ခြင််း

တည်ခပြုြ က်နှင်သက်ဆိုင်သသော တစ်သခပ်းညီခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း

တွက်

5
၃၄။

MMS UNECE R 49:2015 သမော်သတော်ယောဉ်မ ော်းတွင်
ြသပ်-သေောင်ကျွမ််း င်ဂ င်မ ော်း

သို်းခပြုရန် တွက်

သို်းခပြုသည်ယောဉ်မ ော်းမှ ဓောတ်သငွွေ့နှင်

မှုန်

မွှော်းမ ော်း ထိုတ်ေွှတ်ခြင််းနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ (သိုမဟိုတ်) ဓောတ်သငွွေ့ရည်
ခြင် သေောင်ကျွမ််းသည် င်ဂ င်မ ော်း
သစသသော

ြို်း သငွွေ့မ ော်း

သို်းခပြုသည်ယောဉ်မ ော်းမှ သေထိုညစ်ညမ််း

ထိုတ်ေွှတ်ခြင််းနှင်သက်ဆိုငသ
် သော

တစ်သခပ်းညီ

ခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း
၃၅။

MMS UNECE R 83:2011

င်ဂ င် သေောင်စောေို ပ်ြ က် ရ သေထိုညစ်ညမ််း

သစသသော ဓောတ်သငွွေ့ထိုတ်ေွှတ်မှုဆိုင်ရော

တည်ခပြုြ က်နှင် သက်ဆိုင်သသော

တစ်သခပ်းညီခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း
၃၆။

MMS UNECE R 100:2013 ေျှပစ
် စ် သို်းခပြုသမောင််းနှင်သည် ယောဉ်မ ော်း
တွက် သတ်မှတ်ထော်းသသော ေို ပ်ြ က်မ ော်းနှင် ညီ သမော်သတော်ယောဉ်မ ော်း၏
တည်ခပြုြ က် နှင်သက်ဆိုင်သသော တစ်သခပ်းညီခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း

၃၇။

MMS UNECE R 136:2016 ေျှပစ
် စ် သို်းခပြုသမောင််းနှင်သည်ယောဉ်မ ော်း တွက်
သတ်မှတ်ထော်းသသော ေို ပ်ြ က်မ ော်းနှင် ညီ
သမော်သတော်ဆိုင်ကယ်မ ော်း)

တွက်

မ ြု်း စော်း L (နှစ်ဘီ်း၊ သို်းဘီ်း

တည်ခပြုြ က်နှင်

သက်ဆိုင်သသော

တစ်သခပ်းညီ ခပဋ္ဌောန််းြ က်မ ော်း
၃၈။

MMS ISO 21001:2018 ပညောသရ်းဆိုင်ရော ြွွဲွေ့ စည််းမ ော်း- ပညောသရ်းဆိုင်ရော
ြွွဲွေ့ စည််းမ ော်း တွက် စီမြန်ြွွဲမစ
ှု နစ်မ ော်း -

သို်းခပြုရန် တွက် ေမ််းညွှန်မှု

ပါသသောေို ပ်ြ က်မ ော်း
၃၉။

MMS ISO 31000:2018 သဘ်း နတရောယ်ဆိုင်ရောစီမြန်ြွွဲမှု - ေမ််းညွှန်ြ က်မ ော်း

၄၀။

MMS ISO/TR 31004:2013 သဘ်း နတရောယ်ဆိုငရ
် ောစီမြန်ြွွဲမှု - ISO 31000 ကို
သကောင် ထည်သြော်ရန် တွက် ေမ််းညွှန်ြ က်

၄၁။

MMS ISO 37001:2016 ေောဘ်သပ်းေောဘ်ယူမှုတိုက်ြ က်သရ်း ဆိုင်ရောစီမြန်ြွွဲမှု
စနစ်မ ော်း- သို်းခပြုရန် တွက် ေမ််းညွှန်မှုပါသသောေို ပ်ြ က်မ ော်း

၄၂။

MMS CXS 12: 1981 , Revised in 1987, 2001. Amended in 2019
ခမန်မောပ ော်းရည်စြ န်စညွှန််း

၄၃။

MMS 24: 2022 ခမန်မောပွဲပပ
ို ်သစစြ န်စညွှန််း

၄၄။

MMS 29 :2022 ခမန်မောစပါ်းစြ န်စညွှန််း
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၄၅။

MMS 30:2022 ခမန်မောေက်ြက်စိုစြ န်စညွှန််း

၄၆။

MMS ASEAN STAN 13:2009 ကကက်သန
ွ ်ခြ စြ န်စညွှန််း

၄၇။

MMS ASEAN STAN 40:2014 ခမန်မောေက်ြက် ြ ြုသခြောက်နှင်

ြါ်းသခြောက်

စြ န်စညွှန််း
၄၈။

MMS ASTM D5/D5M-19a ကတတရောဆက်စပ်ပစစည််းမ ော်း၏

ပ်နစ်ဝင်မှု

(Penetration) ကို စမ််းသပ်ခြင််း တွက် စထော်းရှသည် စမ််းသပ်နည််းေမ််း
၄၉။

MMS ASTM D36/D36M – 14 ကတတရော၏ သပ ောသပ ောင််းမှတ် (Softening
Point) ကို စမ််းသပ်ခြင််း တွက် စထော်းရှသည်စမ််းသပ်နည််းေမ််း (Ring-andBall ကရယော)

၅၀။

MMS ASTM D70-18 Semi-Solid Asphalt Binder သပ်သည််းဆကို စမ််းသပ်
ခြင််း တွက် စထော်းရှသည် စမ််းသပ်နည််းေမ််း (Pycnometer နည််းေမ််း)

၅၁။

MMS ASTM D92 -18 ေျှပေ
် က်မှတ် (Flash)နှင်

မီ်းသတောက်မှတ် (Fire

point) မ ော်း ော်း Cleveland Open Cup (Cleveland စမ််းသပ်ြွက် ပွင်)
စမ််းသပ်ကရယောခြင် စမ််းသပ်ခြင််း တွက် စထော်းရှသည် စမ််းသပ်နည််းေမ််း
၅၂။

MMS ISO 904:1976 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ဟိုက်ပဒြုကေရ
ို စ် က်စစ် - စိုစိုသပါင််း
က်စစ်ဓောတ်ပမောဏကို သနှောက်က မှု တိုင်း် တောခြင််းနည််းေမ််းခြငရ
် ှောသြွခြင််း

၅၃။

MMS ISO 1388-1:1981 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော - စမ််းသပ်ခြင််းနည််းေမ််းပိုင််း(၁) -

၅၄။

သထွသထွ

MMS ISO 1388-2:1981 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော - စမ််းသပ်ခြင််းနည််းေမ််းပိုင်း် (၂) -

ယ်ကောေီပမောဏ (သိုမဟိုတ်)

က်စစ်ပမောဏကို ြီသနှော

ပက်သေင််း နည််းေမ််းခြင် တိုင််းတောရှောသြွခြင််း
၅၅။

MMS

ISO

နည််းေမ််း-

1388-3:1981

စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော

-

စမ််းသပ်ခြင််း

ပိုင််း(၃) - ကောဗိုနိုင််းကွန်သပါင််း ပါဝင်မှုပမောဏ

နည််းငယ်ကို

ြိုတိုမက်ထရစ်နည််းေမ််းခြင် ြန်မှန််းတွက်ြ က်ခြင််း
၅၆။

MMS ISO 1388-4:1981 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော - စမ််းသပ်ခြင််းနည််းေမ််းပိုင််း(၄) - ကောဗိုနိုင််းကွန်သပါင််း ပါဝင်မှု သင်သေ ော်သသောပမောဏကို ထိုထည်
တိုင််းတောခြင််းနည််းေမ််းခြင် ြန်မှန််းတွက်ြ က်ခြင််း

၅၇။

MMS ISO 1388-5:1981 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော - စမ််းသပ်ခြင််းနည််းေမ််းပိုင််း(၅) -

ယ်ေ်ဒီဟိုက်ဒ်ပါဝင်မှုကခို မင်နိုင်သသော

နည််းေမ််းခြင် ရှောသြွခြင််း

သရောင်တိုင်း် တောခြင််း

7
၅၈။

MMS

ISO

1388-6:1981

နည််းေမ််း၅၉။

စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ီသသနှော

-

စမ််းသပ်ခြင််း

ပိုင်း် (၆) - သရနှငသ
် ရောစပ်နိုငမ
် ှုကို စမ််းသပ်ခြင််း

MMS ISO 2762:1973 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း ဟိုက်ပဒြုကေရ
ို စ် က်စစ် - သပ ော်ဝင်
သနသသောဆောေြတ်ကို သနှောက်က မှုတိုင်း် တောခြင််း နည််းေမ််းခြင်ရှောသြွခြင််း

၆၀။

MMS ISO 7108:1985 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း မို်းနီ်းယော်းသပ ော်ရည် -

မို်းနီ်းယော်း

ပါဝင်မှုကို ထိုထည်တိုင်း် တောခြင််း နည််းေမ််းခြင် ရှောသြွခြင််း
၆၁။

MMS ISO 7109:1985 စက်မှုေိုပ်ငန််းသို်း
ဒီဂရီစင်တီဂရတ်တွင်

မို်းနီ်းယော်းသပ ော်ရည်-

သငွွေ့ခပန်ပပီ်းသနှောက်

ကကွင်း် က န်မ ော်းကို

ပူြ န် ၁၅၀
သေ်းြ န်

တိုင််းတောခြင််းနည််းေမ််းခြင် ရှောသြွခြင််း
၆၂။

MMS ISO 50004:2020 စွမ််း င်စီမြန်ြွွဲမှုစနစ်မ ော်း- ISO 50001 စွမ််း င်
စီမြန်ြွွဲမစ
ှု နစ် ော်း
တို်းတက်မှု

၆၃။

သကောင် ထည်သြော်သဆောင်ရွက်မှု၊

ထန််းသမ််းမှုနှင်

တွက် ေမ််းညွှန်ြ က်

MMS ISO 3183:2019 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း် သယ်ယူ
ပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း တွက် သမဏပိုကဆ
် ိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း

၆၄။

MMS ISO/TR 10400:2018 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပိုက်
သမဟို
ို
တ်

တွင််းတူ်းနှင်

ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်း

က ပင်ပိုက်မ ော်း ခြစ်

သို်းခပြုသသော တွင််းကောပိုက၊် က ပင်ပိုက၊် တွင််းတူ်းပိုက်နှင် ေင
ို ်း် ပိုက်တို၏
ဂိုဏ်သတတမ ော်း
၆၅။

တွက် ပိုသသနည််းနှင် တွက်ြ က်မှုမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း

MMS ISO 10405:2000 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပက
ို ်နှင်
က ပင်ပိုက်မ ော်းကို ဂရိုစိုက်ကိုင်တွယ်

၆၆။

သို်းခပြုခြင််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း

MMS ISO 10407:1993 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း - တွင််းတူ်းပိုက်တွွဲဒီဇိုင််းနှင် ေိုပ်ငန််း
ေည်ပတ်မှု ကန်သတ်ြ က်မ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၆၇။

MMS ISO 10407-2:2008 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပတ်ေည်ေှည်
တူ်းသြော်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်း ပစစည််းမ ော်း ပိုက် တွွဲမ ော်းကို စစ်သဆ်းခြင််းနှင်

၆၈။

ပိုင််း(၂) -

သို်းခပြုပပီ်းသသော တွင််းတူ်း

မ ြု်း စော်းြွွဲခြော်းခြင််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း

MMS ISO 10407-2:2008/Cor 1:2009 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ပတ်ေည်ေှည်တူ်းသြော်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း -

ပိုင််း(၂) -

သသော တွင်း် တူ်းပိုက် တွွဲမ ော်းကို စစ်သဆ်းခြင််းနှင်

မ ြု်း စော်းြွွဲခြင််းဆိုင်ရော

စြ န်စညွှန််း - ကျွမ််းက င်မှုဆိုင်ရောခပင်ဆင်မှု(၁)

သို်းခပြုပပီ်း

8
၆၉။

MMS ISO 10423:2022 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း — တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်း

ပစစည််းမ ော်း

-

သရနတွင််းထပ်သြါင််းပစစည််းနှင်

ထိုတ်ေိုပ်သရ်း ေိုပ်ငန််းသို်း ဗော်းပသဒသောပစစည််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၇၀။

MMS ISO 10424-1:2004 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပတ်ေည်ေှည်
တူ်းသြော်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း-

ပိုင်း် (၁) - ပတ်ေည်ေှည်တွင်း် တူ်း

ပိုကတ
် ွွဲ မ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း
၇၁။

MMS ISO 10426-1:2009 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သရနတွင််းထန််း
ဘေပ်သခမြ ေိုပ်ငန််းသို်း
စြ န်စညွှန််း -

၇၂။

ဘေပ်သခမမ ော်းနှင်

ပိုင််း(၁) –

ဆက်စပ်ပစစည််းမ ော်းဆိုင်ရော

ရည် သသွ်းသတ်မှတ်ြ က်

MMS ISO 10427-2:2004 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သရနတွင််းထန််း
ဘေပ်သခမြ ေိုပ်ငန််းသို်း ကရယောမ ော်း ထန််းညကရယောသနရောြ ခြင််းနှင်

ပိုင််း(၂) - တွင််းကောပိုက်ဗဟိုက

သကော်ေောကွင်း်

တပ်ဆင်စမ််းသပ်စစ်သဆ်း

ခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၇၃။

MMS ISO 11960:2020 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သရနတွင််းမ ော်း
တွက်

သမဏတွင််းကောပိုက်

သမဟို
ို
တ်

သမဏက ပင်ပိုကမ
် ော်းဆိုင်ရော

စြ န်စညွှန််း
၇၄။

MMS ISO 11961:2018 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သမဏတွင််းတူ်း
ပိုကဆ
် ိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၇၅။

MMS ISO 11961:2018/ Amd 1:2020 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း သမဏတွင််းတူ်းပိုက်ဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း - ခပင်ဆင်ြ က် (၁)

၇၆။

MMS ISO 12490:2011 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း် ဗော်းမ ော်း
တွက် ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုင်ရော ကကြိုင်မှုွေ့၊ ဗော်းြွင်ပတ်ကရယောနှင်

ထိုငပ
် စစည််းမ ော်း၏

ရွယ် စော်းသရွ်းြ ယ်ခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၇၇။

MMS ISO/TS 12747:2011 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း - ပိုကေ
် င
ို ်း် သက်တမ််းတို်းခမင်ရောတွင် ေိုက်နှောရ
မည် ေိုပ်ထို်းေိုပ်နည််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း

၇၈။

MMS ISO 13500:2008 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင်း် တူ်းရွေ့နှင်
သက်ဆိုငသ
် သောပစစည််းမ ော်း -

ရည် သသွ်းသတ်မှတ်ြ က်မ ော်းနှင် စမ််းသပ်

စစ်သဆ်းခြင််းမ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း
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၇၉။

MMS ISO 13500:2008/ Amd 1:2010 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း တွင််းတူ်းရွေ့နှင်သက်ဆိုင်သသောပစစည််းမ ော်း -

ရည် သသွ်းသတ်မှတ်ြ က်မ ော်း

နှင် စမ််းသပ်စစ်သဆ်းခြင််းမ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း - ခပင်ဆင်ြ က် (၁) ဘရိုက်တီ်းသက ောက်မှုန် စောမ က်နှှော ၄ ၊ ၁ // ၁၁
၈၀။

MMS ISO 13500:2008/ Cor 1:2009 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း တွင််းတူ်းရွေ့နှင်သက်ဆိုင်သသောပစစည််းမ ော်း

-

ရည် သသွ်းသတ်မှတ်ြ က်

မ ော်းနှင် စမ််းသပ်စစ်သဆ်းခြင််းမ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း - ကျွမ််းက င်မှုဆိုင်ရော
ခပင်ဆင်မှု စောမ က်နှှော ၁// ၁
၈၁။

MMS ISO 13533:2001 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း - သတ်မှတ်တွင််းတူ်းသပသစသည် ထ
သို်းခပြုသည် တူ်းသြော်သရ်းပစစည််းမ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၈၂။

MMS ISO 13533:2001/ Cor 1:2005 သရနနှငသ
် ဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း တူ်းသြော်သရ်းနှင် ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း - သတ်မှတ်တွင််းတူ်းသပ
သစသည် ထ

သို်းခပြုသည် တူ်းသြော်သရ်း ပစစည််းမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

ကျွမ််းက င်မှုဆိုငရ
် ောခပင်ဆင်မှု(၁)
၈၃။

MMS ISO 13534:2000 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း - ဝန်ြ မ
ီ စက်ကရယောမ ော်းကို စစ်သဆ်း
ခြင််း၊ ထန််းသမ််းခြင််း၊ ခပြုခပင်ခြင််းနှင် ခပန်ေည်ခပြုခပင်ထိုတ်ေိုပ်ခြင််းဆိုင်ရော
စြ န်စညွှန််း

၈၄။

MMS ISO 13535:2000 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်း

ေိုပ်ငန််းသ်းို ပစစည််းမ ော်း

-

ဝန်ြ မ
ီ စက်ကရယောမ ော်းဆိုငရ
် ော

စြ န်စညွှန််း
၈၅။

MMS ISO 13623:2017 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုကေ
် ိုင်း် သယ်ယူ
ပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း

၈၆။

MMS ISO 13626:2003 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တူ်းသြော်သရ်းနှင်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်းပစစည််းမ ော်း - တွင််းတူ်းသြော်ခြင််းနှင် တွင်း် ခပြုခပင်ခြင််း
ဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၈၇။

MMS ISO 13628-1:2005 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း -

ပင်ေယ်

သရသ ောက် ထိုတ်ေိုပ်မှုစနစ်မ ော်း၏ ဒီဇိုင််းနှင်ေပ
ို ်ငန််းေည်ပတ်မှု -

ပိုင််း(၁) -

သထွသထွေို ပ်ြ က်မ ော်းနှင်

ကကခပြုသထောက်ြြ က်မ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
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၈၈။

MMS ISO 13628-4:2010 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပင်ေယ်သရ
သ ောက်ထိုတ်ေိုပ်မစ
ှု နစ်မ ော်း၏ ဒီဇိုင််းနှင်ေိုပ်ငန််းေည်ပတ်မှု
ပင်ေယ်သရသ ောက်

သရနတွင််းထပ်သြါင််းနှင်

ပိုင််း(၄) -

ထိုတ်ေိုပ်သရ်းေိုပ်ငန််းသို်း

ဗော်းပသဒသော ပစစည််းမ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၈၉။

MMS ISO 13678:2010 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပိုက၊်
က ပင်ပိုက်၊

ေင
ို ်း် ပိုက်နှင်

သဆ်းရည် မ ော်းကို
၉၀။

တွင််းတူ်းပိုက်တွွဲမ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည်ပိုက်

ကွဲခြတ်ခြင််းနှင် စမ််းသပ်စစ်သဆ်းခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

MMS ISO 13679:2019 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပိုက်နှင်
က ပင်ပိုက်ဆက်မ ော်းကို

စမ််းသပ်စစ်သဆ်းခြင််း

ေိုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းဆိုင်ရော

စြ န်စညွှန််း
၉၁။

MMS ISO 13680:2020 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပိုက်၊
က ပင်ပိုက်၊ ကကော်းဆက်ပစစည််းနှင် ဆက်စပ်ပစစည််း ခြစ်

သို်းခပြုရန် သသြ ်း

စော်းခြင််းကို ြနိုင်ရည်ရှသသော သတတြုစပ်ဂသဟသော်းမပါ တစ်ဆက်တည််းရှသည်
ပိုကထ
် ိုတ်ကိုန်ပစစည််းမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း - နည််းပညောပိုင်း် ဆိုင်ရောသပ်းပို
နိုငမ
် ှု
၉၂။

သခြ သနမ ော်း

MMS ISO 13702:2015 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းပစစည််းမ ော်း တပ်ဆင်မှုမ ော်းတွင် မီ်းသေောင်ကျွမ််းမှုနှင် သပါက်ကွွဲမှု
မ ော်း သေ ောက သစသရ်းနှင် ထန််းြ ြုပ်ခြင််းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း - ေို ပ်ြ က်
မ ော်းနှင် ေမ််းညွှန်ြ က်မ ော်း

၉၃။

MMS ISO 13703:2000 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းစင်(ပေက်သြောင််း)မ ော်းတွင် ပိုက်ေင
ို ်း် စနစ်မ ော်း တပ်ဆင်ခြင််းနှင်
ဒီဇိုင််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း

၉၄။

MMS ISO 13703:2000/ Cor 1:2002 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ကမ််းေွန်ထိုတ်ေိုပ်သရ်းစင်

(ပေက်သြောင််း)မ ော်းတွင်

ပိုကေ
် င
ို ်း် စနစ်မ ော်း

တပ်ဆင် ခြင််းနှင် ဒီဇိုင််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း - ကျွမ််းက င်မှုဆိုငရ
် ောခပင်ဆင်မှု
(၁)
၉၅။

MMS ISO 13709:2009 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််းမ ော်း
တွက် ြရိုပတ်ပန်မ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
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၉၆။

MMS ISO 13847:2013 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုကေ
် ိုင်း် သယ်ယူ
ပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း - ပိုကေ
် ိုင်း် မ ော်း ဂသဟသဆော်ခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၉၇။

MMS ISO 14224:2016 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း စက်ကရယောမ ော်းကို

ယိုကကည်စတ်ြ စွော သို်းခပြုနိုင်မှုနှင် ခပြုခပင်ထန််းသမ််းမှု

ဆိုင်ရော ြ က် ေက်မ ော်း ြေှယ်ခြင််းနှင် စိုသဆောင််းခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၉၈။

MMS ISO 14310:2008 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သရနတွင််းသခြသို်း
ပစစည််းကရယောမ ော်း - သွဲသကကောြွွဲခြော်း၍ သရနထိုတ်ယရ
ူ ောတွင် သို်းခပြုသည်
ပက်ကော နှင် သွဲသကကောပတ်သည် ဘရစ်ြ ်ပေပ်မ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

၉၉။

MMS ISO 14313:2007 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုကေ
် င
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း - ပိုကေ
် င
ို ်း် သို်းဗော်းမ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း

၁၀၀။ MMS ISO 14693:2003 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သရနတွင််း
တူ်းသြော်ခြင််းနှင် သရနတွင်း် ခပြုခပင်သည် စက်ကရယောမ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း
၁၀၁။ MMS ISO 14723:2009

သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်

သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း - ပင်ေယ်သရသ ောက် ပိုက်ေင
ို ်း် သို်းဗော်းမ ော်း
ဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း
၁၀၂။ MMS ISO 15463:2003 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - တွင််းကောပိုက်၊
က ပင်ပိုကန
် ှင်

ရစ်မပါသသော တွင််းတူ်းပိုက် သစ်မ ော်းကို ကွင်း် ဆင််းစစ်သဆ်း

ခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၁၀၃။ MMS ISO 15463:2003/ Cor 1:2009 သရနနှငသ
် ဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််းတွင််းကောပက
ို ်၊ က ပင်ပိုက်နှင်

ရစ်မပါသသော တွင််းတူ်းပိုက် သစ်မ ော်းကို

ကွင်း် ဆင််းစစ်သဆ်းခြင််းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း - ကျွမ််းက င်မှုဆိုင်ရောခပင်ဆင်မှု (၁)
၁၀၄။ MMS ISO 15544:2000 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
ထိုတ်ေိုပ်သရ်းပစစည််းမ ော်း တပ်ဆင်မှု -

သရ်းသပေါ်တခပန်
ို မှု တွက် ေို ပ်ြ က်

မ ော်းနှင် ေမ််းညွှန်ြ က်မ ော်း
၁၀၅။ MMS ISO 15544:2000/ Amd 1:2009 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ကမ််းေွန်ထိုတ်ေိုပ်သရ်းပစစည််းမ ော်း တပ်ဆင်မှု -

သရ်းသပေါ်တခပန်
ို မှု တွက်

ေို ပ်ြ က်မ ော်းနှင်ေမ််းညွှန်ြ က်မ ော်း - ခပင်ဆင်ြ က်(၁)
၁၀၆။ MMS ISO 15546:2011 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း သတတြုစပ်တွင််းတူ်းပိုက်ဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း

ေူမီနီယမ်
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၁၀၇။ MMS ISO 15589-1:2015 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ပိုကေ
် ိုင်း် မ ော်း၏သသြ ်းစော်း ကောကွယ်မှုစနစ်မ ော်း (Cathodic protection)
ဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း-

ပိုင်း် (၁) - ကိုန််းတွင််းပိုက်ေင
ို ်း် မ ော်း

၁၀၈။ MMS ISO 15589-2:2012 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ပိုကေ
် ိုင်း် မ ော်း၏သသြ ်းစော်း ကောကွယ်မှုစနစ်မ ော်း (Cathodic protection)
ဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း(၂) - ကမ််းေွန်သရသ ောက်ပိုကေ
် ိုင်း် မ ော်း

၁၀၉။ MMS ISO 15590-1:2018 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း တွက် ပိုကသ
် ကွ်းမ ော်း၊ ပိုက်ဆက်ပစစည််းမ ော်းနှင်
ြေန််းကွင်း် ဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း(၁) - ေျှပ်စစ်ခြင် ပူသပ်း၍သကွ်းသသော

ပိုကသ
် ကွ်းမ ော်း
၁၁၀။ MMS ISO 15590-2:2021 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း တွက် ပိုကသ
် ကွ်းမ ော်း၊ ပိုက်ဆက်ပစစည််းမ ော်းနှင်
ြေန််းကွင််းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း(၂) - ပိုကဆ
် က်ပစစည််းမ ော်း

၁၁၁။ MMS ISO 15590-3:2004 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုကေ
် င
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း တွက် ပိုကသ
် ကွ်းမ ော်း၊ ပိုက်ဆက်ပစစည််းမ ော်းနှင်
ြေန််းကွင််းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း(၃)- ြေန််းကွင်း် မ ော်း

၁၁၂။ MMS ISO 16708:2006 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း - ယိုကကည်စတ်ြ ရမှု သခြခပြု ကန်သတ်ြ က်
ဆိုင်ရောနည််းေမ််းမ ော်း စြ န်စညွှန််း
၁၁၃။ MMS ISO 17292:2015 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် မတ်ြက်စက်မှုေိုပ်ငန််းမ ော်း
တွက် သတတြုသဘောဗော်းမ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၁၁၄။ MMS ISO 19900:2019 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
တည်သဆောက်မှုမ ော်း တွက်

သထွသထွေို ပ်ြ က်မ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််းမ ော်း

၁၁၅။ MMS ISO 19901-2:2017 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
တည်သဆောက်မှုမ ော်း တွက်

သီ်းသန်ေို ပ်ြ က်မ ော်းဆိုင်ရော

စြ န်စညွှန််း

ပိုင််း(၂) - ဘူမရူပသဗဒဆိုင်ရော ဒီဇိုင််းေိုပ်ထို်းေိုပ်နည််းမ ော်းနှင် သတ်မှတ်ြ က်
မ ော်း
၁၁၆။ MMS ISO 19901-4:2016 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်
တည်သဆောက်မှုမ ော်း တွက် သီ်းသန်ေို ပ်ြ က်မ ော်းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း ပိုင်း် (၄) - ဘူမနည််းပညောနှင်

သခြြ ိုတ်ခမစ်ဒီဇိုင််း ထည်သွင််းစဉ််းစော်းမှုမ ော်း

13
၁၁၇။ MMS ISO 19901-8:2014

သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ကမ််းေွန်

တည်သဆောက်မှုမ ော်း တွက် သီ်းသန်ေို ပ်ြ က်မ ော်းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း
ပိုင််း (၈) -

-

ဏဏဝါသခမဆီေွှောဆိုင်ရော စိုစမ််းစစ်သဆ်းမှုမ ော်း

၁၁၈။ MMS ISO 19902:2020 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - သမဏခြင်
ကမ််းေွန်တည်သဆောက်မှုမ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၁၁၉။ MMS ISO 20312:2011 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း -

ေူမီနီယ

သတတြုစပ် စတ် ပိုင်း် မ ော်းပါရှသသော တွင််းတူ်းပိုက်တွွဲမ ော်း၏ ဒီဇိုင််းနှင် ေိုပ်ငန််း
သဆောင်ရွက်မှု ကန်သတ်ြ က်မ ော်းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၁၂၀။ MMS ISO 21329:2004 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်း

-

စက်မှုပင
ို ််းဆိုင်ရောြ တ်ဆက်ပစစည််းမ ော်း

တွက် စမ််းသပ်စစ်သဆ်းမှုေိုပင
် န််းစဉ်မ ော်းဆိုငရ
် ောစြ န်စညွှန််း
၁၂၁။ MMS ISO 21457:2010 သရန၊ သရနဓောတိုနှင် သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ ထိုတ်ေိုပ်မှုစနစ်မ ော်း တွက် ပစစည််းမ ော်းသရွ်းြ ယ်မှု
နှင် သသြ ်းစော်းမှုထန််းြ ြုပ်ခြင််းဆိုင်ရောစြ န်စညွှန််း
၁၂၂။ MMS ISO 21809-1:2018 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည် သခမသ ောက်၌ခမြုပ်ထော်းသသော

သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေိုင်း် မ ော်း တွက် ခပင်ပမှြို်း ပ
ို ်
သသော

သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း(၁) - ပိုေီ ိုေက်ြင််း

သပေါ်ယ ေွှော ြို်း ပ
ို ်ခြင််း(ပိုေီ ီသိုင်ေင််း ၃ေွှောြို်း ပ
ို ်ခြင််းနှင် ပိုေီပရို
ပိုင်ေင််း ၃ေွှောြို်း ပ
ို ်ခြင််း)
၁၂၃။ MMS ISO 21809-2:2014 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပက
ို ်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည် သခမသ ောက်၌ခမြုပ်ထော်းသသော

သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေိုင်း် မ ော်း တွက် ခပင်ပမှြို်း ပ
ို ်
သသော

သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

ခြစ်သ ောင်

ရည်က ြု၍ သပါင််းစပ်ထော်းပပီ်း

ပိုင််း(၂) - တစ်ေွှောတည််း

သ
ီ ပါက်ဆီ (epoxy) ဓောတိုသကော်

ေွှော ြို်း ပ
ို ်ခြင််း
၁၂၄။ MMS ISO 21809-3:2016 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည် သခမသ ောက်၌ခမြုပ်ထော်းသသော

သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေိုင်း် မ ော်း တွက် ခပင်ပမှြို်း ပ
ို ်
သသော

သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

ဂသဟဆက်

ေွှောတင်ြို်း ိုပ်ခြင််း

ပိုင််း(၃) -

ပိုင််းေိုင််း
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၁၂၅။ MMS ISO 21809-3:2016/ Amd 1:2020 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း ပိုကေ
် ိုင်း် သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည်

သခမသ ောက်၌

ခမြုပထ
် ော်းသသော သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေင
ို ်း် မ ော်း တွက်
ခပင်ပမှ ြို်း ပ
ို ်သသော သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း ပိုကေ
် ိုင်း် ဂသဟဆက်
ကွန်ရက်သို်း

ေွှောတင်ြို်း ပ
ို ်ခြင််း

ပိုင််း(၃) -

- ခပင်ဆင်ြ က်(၁) - ကကြု်းမျှင်

ေွှော ပ
ို ်စနစ်မတ်ဆက်

၁၂၆။ MMS ISO 21809-4:2009 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုကေ
် င
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည် သခမသ ောက်၌ခမြုပ်ထော်းသသော

သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေိုင်း် မ ော်း တွက် ခပင်ပမှြို်း ပ
ို ်
သသော

သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုင်ရော စြ န်စညွှန််း -

သပေါ်ယ ေွှော ြို်း ပ
ို ်ခြင််း (ပိုေီ သ
ီ ိုငေ
် င််း

ပိုင််း(၄) - ပိုေီ သ
ီ ိုင်ေင််း
ေွှော ၂ ထပ်)

၁၂၇။ MMS ISO 21809-5:2017 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ပိုက်ေင
ို ်း်
သယ်ယူပသဆောင်
ို
သရ်းစနစ်မ ော်းတွင်

သို်းခပြုသည် သခမသ ောက်၌ခမြုပ်ထော်းသသော

သမဟို
ို
တ် သရသ ောက်၌ခမြုပ်သနသသော ပိုက်ေိုင်း် မ ော်း တွက် ခပင်ပမှြို်း ပ
ို ်
သသော

သပေါ်ယ ေွှောမ ော်းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း -

ပိုင််း (၅) - ခပင်ပမှ

ကွန်ကရစ် ေွှော ြို်း ိုပ်ခြင််း
၁၂၈။ MMS ISO 25457:2008 သရန၊သရနဓောတိုနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း သရနြ က်စက်ရိုမှ မီ်းရှုွေ့ထိုတ်ေွှတ် ခြင််း တွက်

သသ်းစတ် ြ က် ေက်

မ ော်းနှင် သရနဓောတိုဝန်သဆောင်မှုေိုပ်ငန််းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း
၁၂၉။ MMS ISO 27627:2014 သရနနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း သတတြုစပ် တွင််းတူ်းပိုက်

ေူမီနီယမ်

ရစ် ဆက်မ ော်း တိုင််းတောခြင််းဆိုငရ
် ော စြ န်စညွှန််း

၁၃၀။ MMS ISO 28300:2008 သရန၊ သရနဓောတိုနှင်သဘောဝဓောတ်သငွွေ့ေိုပ်ငန််း - ခပင်ပ
သေထိုြ ော်းနှင် ြ ော်းနမ် သိုသေှောင်ကန်မ ော်း၏ သေဝင်သေထွက် စြ န်စညွှန််း
၁၃၁။ MMS ISO 7170:2021 ပရသဘောဂ - ပစစည််းထော်းသိုရန် ပရသဘောဂမ ော်း ကကြိုင်မှုနှင် တောရှည်ြမှု စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
၁၃၂။ MMS ISO 9424:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - စမ််းသပ်နမူနှောပိုင်း် ၏

ရွယ်

စော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
၁၃၃။ MMS ISO 9426:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - မှန်ပမ
ို ော်း၏
စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း

ရွယ် စော်း
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၁၃၄။ MMS ISO 9709:2018
စော်း-

သဆောက်

ိုသို်းသစ် - မ က်ခမင်ကကြိုင်မှု

တန််း

သခြြသသဘောတရော်းမ ော်း

၁၃၅။ MMS ISO 12122-1:2014 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

မ ော်း၏ ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း -

ပိုင််း(၁) −

သခြြေို ပ်ြ က်မ ော်း
၁၃၆။ MMS ISO 12122-2:2014 သစ်သော်း သဆောက်
မ ော်း၏

ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း- ပိုင်း် (၂)−

သစ်ြွွဲသော်းမ ော်း
၁၃၇။ MMS ISO 12122-3:2016 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

မ ော်း၏ ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း -

ပိုင််း(၃)

သကော်ကပ်ထို သစ်မ ော်း
၁၃၈။ MMS ISO 12122-4:2017 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

မ ော်း၏ ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း -

ပိုင််း(၄) -

င်ဂ င်နီယော နည််းပညောသို်းသစ် သခြြထိုတ်ကိုန်မ ော်း
၁၃၉။ MMS ISO 12122-5:2018 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

မ ော်း၏ ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း -

ပိုင််း(၅) -

စက်မှုနည််းပညောသို်း သစ်သော်းထည်တွွဲဆက်မှုမ ော်း
၁၄၀။ MMS ISO 12122-6:2017 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - သစ်သော်းထည်

မ ော်း၏ ဝသသသေကခဏောတန်ြို်းမ ော်း စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း -

ပိုင််း(၆) -

ထိုကကီ်းခဗက်ကကီ်း စတ် ပင
ို ်း် မ ော်းနှင် တပ်ဆင်ပပီ်းသစ်သော်းထည်မ ော်း
၁၄၁။ MMS ISO 13910:2014 သစ်သော်း သဆောက်
ြွွဲထော်းသည်သစ် -

သဆောက်

ိုမ ော်း - ကကြိုင်မှု တန််း စော်း

ိုသို်း ေကခဏောမ ော်း တွက် စမ််းသပ်မှု

နည််းေမ််းမ ော်း
၁၄၂။ MMS ISO 13912:2017

သဆောက်

သည် ကကြိုင်မှု တန််း စော်း -

ိုသို်းသစ် - စက်ခြင်စမ််းသပ်သရွ်းြ ယ်

သခြြသသဘောတရော်းမ ော်း

၁၄၃။ MMS ISO 16598:2015- သစ်သော်း သဆောက်
သဆောက်

ိုသို်းဆိုင်ရော

ိုမ ော်း- သစ်ြွွဲသော်းမ ော်း ော်း

တန််း စော်း ြွွဲခြော်းခြင််း

၁၄၄။ MMS ISO 16978:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း- သကွ်းညွတ်ခြင််းနှင် သကွ်းညွတ်
ော်း၏ ဆန်ကကြုွေ့ကန််းကို စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
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၁၄၅။ MMS ISO 16979:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - သရသငွွေ့ပါဝင်မှု စူ်းစမ််း
တွက်ြ က်ခြင််း
၁၄၆။ MMS ISO 16981:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - မ က်နှှောခပင်ကကြိုင်မှု စူ်းစမ််း
တွက်ြ က်ခြင််း
၁၄၇။ MMS ISO 16983:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - သရစမ်ပပီ်းသနှောက်

ထူကကွမှုကို

စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
၁၄၈။ MMS ISO 16984:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - မှန်ပခို ပော်း၏ မ က်နှှောခပင်သပေါ်
သထောင်မှန်က ဆွွဲဆန်ြနိုငဝ
် န်ကို စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
၁၄၉။ MMS ISO 16987:2003 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - ပတ်ဝန််းက င်ရောသီဥတို
သခြ သန ေိုက် သရသငွွေ့ဒဏ်ြနိုင်မှု စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း
၁၅၀။ MMS ISO 16999:2003 သစ်အကပခခံေှန်ြံုေ ျိုး − နေူနာကက က်ယူပခင်ျိုးနှင်
စေ်ျိုးသြ်နေူနာြျိုငျိုး် ပ တ်ကတ က်ပခင်ျိုး
၁၅၁။ MMS ISO 18100:2017 သစ်သော်း သဆောက်

ိုမ ော်း - ေက်ယှက်သစ်-

ကိုန်ထိုတ်ေိုပ်ခြင််းနှင် ထိုတ်ေိုပ်မှုဆိုင်ရောေို ပ်ြ က်မ ော်း
၁၅၂။ MMS ISO 20585:2005 သစ် သခြြမှန်ပိုမ ော်း - သရဆူမှတ်ထခပြုတ်ပပီ်း

စို

သကွ်းညွတ်နိုင်စွမ်း် ကို စူ်းစမ််းတွက်ြ က်ခြင််း ( ပူြ န် ၇၀°စင်တီဂရတ်မှ ၁၀၀°
စင်တီဂရတ်)
၁၅၃။ MMS ISO 38200:2018 သစ်နှင်သစ် သခြြထိုတ်ကိုန်မ ော်း၏ ေွှသ
ွဲ ခပောင််း
ပိုင်ဆိုင်မှု ကွင်း် ဆက်
၁၅၄။ MMS

32:

2022

သစ်သတော ပ
ို ်ြ ြုပ်ေိုပ်ကိုင်မှု တွက်

သထောက်ြြ က်

သပ်းနိုငရ
် န် ခမန်မောစနှင် ညွှန််းမ ော်း
၁၅၅။ MMS CODEX STAN 167:1989 ငါ်းဆော်းနယ်နှင် ငါ်းဆော်းနယ်သခြောက်မ ော်း
တွက် စြ န်စညွှန််း
၁၅၆။ MMS CODEX STAN 222:2001 သရြ ြုသရငန် ငါ်း/ပိုစွန်၊ ကဏန််းနှင်
သတတဝါမ ော်းမှ ထိုတ်ေိုပ်သသော ငါ်းမိုန်သခြောက် (Cracker)

ြွမော

တွက် စြ န်စညွှန််း

၁၅၇။ MMS CXS 302:2011, amended in 2012, 2013, 2018

ငါ်းငခပောရည်

ခပြုေိုပ်ခြင််း တွက် စြ န်စညွှန််း
၁၅၈။ MMS ISO 12877:2011 ဆူ်းသတောင်ပါငါ်းမ ော်း ော်း သနှောက်သကကောင််းခပန်ေိုက်
ခြင််း - ဆူ်းသတောင်ပါ သမွ်းခမ သရ်းငါ်းမ ော်း ော်း ခြန်ခြ ်းသည် ကွင်း် ဆက်တစ်သေျှောက်
သသ်းစတ်သတင််း ြ က် ေက်မ ော်း ော်း မှတ်တမ််းမ ော်းခပြုစိုခြင််း
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၁၅၉။ MMS CODEX STAN 119:1981 , Rev. 1 : 1995 ငါ်းစည်သွပ်ဗ်းူ ခပြုေိုပ်ခြင််း၏
စြ န်စညွှန််း
၁၆၀။ MMS 25:2022

မွဲသော်း၊သ ်းြွဲ မွဲသော်းနှင်ကေီစော တွက်စြ န်စညွှန််း

၁၆၁။ MMS 26:2022 ကကက်သော်း၊သ ်းြွဲကကက်သော်းနှင်

သွဲ ခမစ်စြ န်စညွှန််း

၁၆၂။ MMS 27:2022 ဝက်သော်း၊ သ ်းြွဲဝက်သော်းနှင် ကေီစော တွက် စြ န်စညွှန််း
၁၆၃။ MMS 28:2022

သို်း/ဆတ်သော်း၊ သ ်းြွဲသို်း/ဆတ်သော်းနှင် ကေီစော တွက်

စြ န်စညွှန််း
၁၆၄။ MMS

ISO

14002-1:2019

ပတ်ဝန််းက င်ဆိုင်ရော

ပတ်ဝန််းက င်စီမြန်ြွွဲမှုစနစ်မ ော်း

သဘောဝ

သကကောင််း ရောဧရယော တွင််း သဘောဝပတ်ဝန််းက င်

ဆိုင်ရောရှုသထောင်မ ော်းနှင်

သခြ သနမ ော်းကိုသခြရှင်း် ရန်

သို်းခပြုခြင််း ေမ််းညွှန်ြ က်မ ော်း ၁၆၅။ MMS ISO 2:1973

-

ပိုင််း (၁) -

ISO

14001

ကို

သထွသထွ

ထည် ေပ်မ ော်း - ြ ည်မျှင်နှငဆ
် က်စပ်ပစစည််းမ ော်း၏

ေမ်ေော်းရောကို သတ်မှတ်ခြင််း
၁၆၆။ MMS ISO 105–A01:2010
မ ော်း -

ပိုင််း(A01)- စမ််းသပ်ခြင််းဆိုငရ
် ောသယဘိုယ

၁၆၇။ MMS ISO 105–A02:1993
မ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင်း် (A02)- ဂသရ်းစသက်း သို်းခပြု၍

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း
သခြြစည််းမ ဉ််းမ ော်း
သရောင်ြိုင် ော်းစမ််းသပ်ခြင််း

သရောင်သခပောင််းေွဲမှုကို

ကွဲခြတ်

ခြင််း
၁၆၈။ MMS ISO 105–A03:2019
မ ော်း ၁၆၉။ MMS

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင််း(A03)- ဂသရ်းစသက်း သို်းခပြု၍ စွန််းထင််းမှုကို
ISO

105–A04:1989

စမ််းသပ်ခြင််းမ ော်း ခြင််းဒီဂရီကို
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း

-

ကွဲခြတ်ခြင််း
သရောင်ြိုင် ော်း

ပိုင်း် (A04)- တွွဲကပ်ေ က်ရှသသောပတ်စတို၏ စွန််းထင််း

ကွဲခြတ်ရန် တွက် နည််းေမ််း

၁၇၀။ MMS ISO 105–A05:1996

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(A05)- ဂသရ်းစသက်းတန်ြို်းကို ဆို်းခြတ်ရန် တွက်

သခပောင််းခြင််း ဆိုင်ရော စမ််းသပ်ကရယောခြင်
၁၇၁။ MMS ISO 105–B01:2014
မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်းစမ််းသပ်ခြင််း

ပိုင််း(B01) -

သန ေင််းသရောင်

သရောင်

ကွဲခြတ်ခြင််း

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်းစမ််းသပ်ခြင််း

ေင််းသရောင်ထသတွွေ့မှု သပေါ် သဆ်းြိုင် ော်းစမ််းသပ်ခြင််း -
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၁၇၂။ MMS ISO 105–B02:2014
မ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း

ပိုင်း် (B02)- သဘောဝ ေင််းသရောင် မဟိုတ်သသော

ေင််းသရောင်

ထသတွွေ့မှု သပေါ် သဆ်းြိုင် ော်းစမ််းသပ်ခြင််း - Xenon arc fading မီ်းေ်းို
သို်းခပြုစမ််းသပ်နည််း
၁၇၃။ MMS ISO 105–C06:2010
ခြင််းမ ော်း -

ပိုင်း် (C06) -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

မ်တွင််းနှင် စီ်းပွော်းခြစ် ပင်မင််းေိုပ်ငန််းမ ော်း တွက်

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်နည််း
၁၇၄။ MMS ISO 105–C10:2006
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင််း(C10) - ဆပ်ခပော (သို) ဆပ်ခပောနှင် သဆော်ဒါတခြင
ို ် သရသေျှော်မှု

သကကောင် ရရှေောသသော

သရောင်ြိုင် ော်း သခပောင််းခြင််း သပေါ် စမ််းသပ်နည််း

၁၇၅။ MMS ISO 105–D01:2010- ထည် ေပ်မ ော်းခြင််းမ ော်း -

၁၇၆။ MMS ISO 105–E01:2013

သို်းခပြု၍

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(E01) - သရသေျှောသ
် ဆ်းြိုင် ော်း စမ််းသပ်နည််း

၁၇၇။ MMS ISO 105–E02:2013
ခြင််းမ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင်း် (D01)- ပါကေရ
ို ို သ
ီ ိုငေ
် င််း သြ ော်ရည်ကို

သခြောက်သေျှော်ခြင််းသကကောင် ခြစ်သပေါ်ေောသသော
ခြင််းမ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(E02) - ပင်ေယ်သရသကကောင် ခြစ်သပေါ်ေောသသော

သရောင်ြိုင် ော်း

စမ််းသပ်ခြင််း
၁၇၈။ MMS ISO 105–E03:2010
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင်း် (E03) - သရကူ်းကန်မ ော်းတွင် ကေိုရင််းြတ်ထော်းသသော

သရသကကောင် ခြစ်သပေါ်ေောသသော

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း

၁၇၉။ MMS ISO 105–E04:2013
ခြင််းမ ော်း-

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင််း(E04) - သြျွ်းထွကခ် ြင််းသကကောင်

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်
သရောင်ြိုင် ော်း သခပောင််းေွဲမှု

သပေါ် စမ််းသပ်နည််း
၁၈၀။ MMS ISO 105–F01:2001
ခြင််းမ ော်း -

ပိုင်း် (F01)

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

သို်းသမွှ်းနှငတ
် ွွဲကပ်ေ က်ရှသသောပတ်စ တွက်

သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၁။ MMS ISO 105–F02:2009
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင်း် (F02) - ဝါဂွမ််း၊ ဗစ်စကိုစ်တနှ
ို င် တွွဲကပ်ေ က်ရှသသော ပတ်စ

မ ော်း တွက် သတ်မှတ်ြ က်
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၁၈၂။ MMS ISO 105–F03:2001
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(F03) - ပိုေီယောမိုက်နှငတ
် ွွဲကပ်ေ က်ရှသသော ပတ်စ တွက်

သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၃။ MMS ISO 105–F04:2001
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(F04) - ပိုေီ က်စတောနှင် တွွဲကပ်ေ က်ရှသသော ပတ်စ တွက်

သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၄။ MMS ISO 105–F05:2001
ခြင််းမ ော်း -

ပိုင််း(F05) -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

က်ြရစ်ေစ်နှင် တွွဲကပ်ေ က်ရှသသော ပတ်စ တွက်

သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၅။ MMS ISO 105–F06:2000
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင်း် (F06) - ပို်းနှင် တွွဲကပ်ေ က်ရှသသော ပတ်စ တွက်

သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၆။ MMS ISO 105–F07:2001
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(F07) - စကန်ဒရီ က်ဆီတတ်နှင် တွွဲကပ်ေ က်ရှသသော

ပတ်စ တွက် သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၇။ MMS ISO 105–F09:2009
ခြင််းမ ော်း-

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင်း် (F09) - ပွတ်တိုက်မှုစမ််းသပ်ခြင််းတွင်

သို်းခပြုရသည် ဝါဂွမ််း

ပတ်စ တွက် သတ်မှတ်ြ က်
၁၈၈။ MMS ISO 105–F10:1989
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(F10) - တွွဲကပ်ေ က်ရှသသောပတ်စ တွက် သတ်မှတ်ြ က် -

မျှင်မ ြု်းစို
၁၈၉။ MMS ISO 105–P01:1993
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင််း(P01) - မီ်းပူတိုက်ခြင််းမသို်းဘွဲ

ခြစ်သပေါ်ေောသသော
-

သခြောက်သေျှော်ခြင််းသကကောင်

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်နည််း

၁၉၀။ MMS ISO 105–X11:1994
ခြင််းမ ော်း

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပိုင််း(X11)

ထည် ေပ်မ ော်း -

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ပူခြင်ြနှပ်ခြင််းသကကောင်

ခြစ်သပေါ်ေောသသော

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း
၁၉၁။ MMS

ISO

105–X12:2016

စမ််းသပ်ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း

-

သရောင်ြိုင် ော်း

ပိုင််း(X12) - ပွတ်တိုက်မှုသကကောင် ခြစ်သပေါ်ေောသသော

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်ခြင််း
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၁၉၂။ MMS ISO 105–X18:2007
ခြင််းမ ော်း -

ထည် ေပ်မ ော်း -

ပိုင််း(X18) -

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း သဘောဝ သေ ောက်

ဝါက င်သရောင် သခပောင််းေွဲနိုငသ
် ခြရှမှု သပေါ်
၁၉၃။ MMS ISO 139:2005

သရောင်ြိုင် ော်း စမ််းသပ်

ကွဲခြတ်ခြင််း

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း - စမ််းသပ်စစ်သဆ်းမှုမခပြုမီနှင်

စမ််းသပ်စစ်သဆ်းစဉ် တွင်း် ရှရမည်စမ််းသပ်ြန််း၏ စ ပူြ န်နှင် စိုထိုင်း် ဆ
၁၉၄။ MMS ISO 811:2018

ထည် ေပ်မ ော်း - သရသပါက်သရစက် ထ်းို သြောက်မှု

ြနိုင်ရည်ကို စမ််းသပ်ဆို်းခြတ်ခြင််း - Hydrostatic pressure test
၁၉၅။ MMS ISO 1833-1:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ဆိုင်ရော

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁) - သယဘိုယ စမ််းသပ်ခြင််း

သခြြစည််းမ ဉ််းမ ော်း

၁၉၆။ MMS ISO 1833-2:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂) - သို်းမ ြု်းထက်ပသ
ို သော

မျှင် သရောမ ော်း
၁၉၇။ MMS ISO 1833-3:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း ( က်ဆီတိုန််း
၁၉၈။ MMS ISO 1833-4:2017

ပိုင််း(၃) -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဟိုက်ပက
ို ေိုရက
ို ်

ဝါဂွမ််း မျှင် သရောမ ော်း

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၄) - ပရိုတင််း မျှငမ
် ော်းနှင်
သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း မိုဒေ်နှင်

က်ဆီတတ် မျှငန
် ှင်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

၁၉၉။ MMS ISO 1833-5:2006

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း (၅) - ဗစ်ကိုစ်၊ ကူပရို (သို)

(ဆိုဒီယမ်

ဇငက
် တ်

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၀၀။ MMS ISO - 1833-6:2018

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း မိုဒေ် (သ)ို ေင
ို ်ယိုဆွဲေ်နှင်
ဇငက
် ေိုရဒ
ို ်

သရ တွက်ဆိုင်ရော

ပိုင််း(၆) - ဗစ်ကိုစ်၊ ကူပရို

မ ြု်းမ ြု်း၊

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (သြောမစ် က်စစ်နှင်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

၂၀၁။ MMS ISO 1833-7:2017

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း မျှင် သရောမ ော်း (သြောမစ် က်စစ်

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၇) - ပိုေီယောမိုဒ်နှင်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ခြော်း
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၂၀၂။ MMS ISO 1833-8:2006

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း-

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း က်ဆီတတ်

ပိုင်း် (၈) -

မျှင် သရောမ ော်း ( က်ဆီတိုန််း

၂၀၃။ MMS ISO 1833-9:2019

၂၀၄။ MMS ISO 1833-10:2019

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ပိုင်း် (၉) -

ေ်ကိုသဟောေ်

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော
က်ဆီတတ်နှင်

ခြော်း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ပိုေီေက်တိုဒ်နှင်

က်ဆီတတ်နှင် ထရိုင်

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဘန်ဇိုင်း်

သရ တွက်ဆိုင်ရော

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင်း် (၁၀) - ထရိုင် က်ဆီတတ် (သို)

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဒိုင်ကေရ
ို မ
ို ီသန််း

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၀၅။ MMS ISO 1833-11:2017

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

ပိုင််း (၁၁) - ဆွဲေေ
် ူ်းေစ်
ို
မျှငန
် ှင်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဆောေ်ြ ရစ် က်စစ်
၂၀၆။ MMS ISO 1833-12:2020

သြောမောမိုက်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ြရစ်ေစ်၊ ကေရ
ို ို မျှင်၊

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၂) -

ေ
ီ ပ်စ်တန််းနှင်

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော
က်ြရစ်ေစ်၊ မိုဒက်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဒိုင်မီသိုင််း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

၂၀၇။ MMS ISO 1833-13:2019

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

ပိုင််း(၁၃) - ကေရ
ို ို မျှငန
် ှင်

မျှင် သရောမ ော်း (ကောဗွန်ဒိုင်ဆောေ်ြိုဒ်/ က်ဆီတိုန််း
၂၀၈။ MMS ISO 1833-14:2019
မျှင် သရောမ ော်း

(ဂသေဆီယယ်

ခြော်း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၄) -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော
က်ဆီတတ်နှင်

က်ဆီတစ် က်စစ်

ခြော်း

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၀၉။ MMS ISO 1833-15:2019

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၅) - ဂိုန်သေျှော်နှင် တရစဆောန်

မျှင် သရောမ ော်း (နိုက်ထရိုဂ င် ပါဝင်မှုဆို်းခြတ်ခြင််းနည််းေမ််း)
၂၁၀။ MMS ISO 1833-16:2019

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ဇိုင်ေင််း

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၆) - ပိုေီပရိုပိုင်ေင််း မျှင်နှင်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)
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၂၁၁။ MMS ISO 1833-17:2019

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ကေရ
ို ို မျှငန
် ှင်

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၇) - ဆွဲေ်ေူ်းေစ်
ို
မျှင၊်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း ( ခပင််းစော်း ဆောေ်ြ ရစ် က်စစ်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)
၂၁၂။ MMS ISO 1833-18:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း (သို)

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၁၈) - ပို်းမျှင်မ ော်းနှင် သို်းသမွှ်း

ခြော်းတရစဆောန် သမွှ်း သရောမ ော်း (ဆောေ်ြ ရစ် က်စစ်

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၁၃။ MMS ISO 1833-19:2006

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း သက ောက်ဂွမ််း

ပိုင််း(၁၉) - ဆွဲေ်ေူ်းေစ်
ို
မျှငန
် ှင်

မျှင် သရောမ ော်း ( ပူသပ်းခြင််းနည််းေမ််း)

၂၁၄။ MMS ISO 1833-20:2018

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

ပိုင််း(၂၀) -

မျှင် သရောမ ော်း (ဒိုင်မီသိုင််း က်ဆီတမိုဒ်
၂၁၅။ MMS ISO 1833-21:2019
ေ
ီ ပ်စ်တန််း၊

ေ
ီ ပ်စ်တန််းနှင်

(သြောမစ် က်စစ်နှင် ဇင်ကေရ
ို ဒ
ို ်

ခြော်း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)
သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂၂) - ဗစ်စကိုစ် (သို) ကူပရို

မ ြု်းမ ြု်း (သ)ို မိုဒေ် (သ)ို ေင
ို ်ယိုဆွဲေ်နှင် ြေက်စ်
၂၁၇။ MMS ISO 1833-24:2010

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂၁) - ကေရ
ို ို မျှင်၊ မိုဒက်

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

ခြော်း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

က်ဆီတတ်၊ ထရင
ို ် က်ဆီတတ်နှင်

မျှင် သရောမ ော်း (ဆိုင်ကေဟ
ို က်ဆီနိုန််း
၂၁၆။ MMS ISO 1833-22:2020

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ြရစ်ေစ်၊

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

မျှင် သရောမ ော်း

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂၄) - ပိုေီ က်စတောနှင်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ြီသနှောေ်နှင် တက်ထရောကေိုရို ီသန််း

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၁၈။ MMS ISO 1833-25:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂၅) - ပိုေီ က်စတောနှင်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း (ထရိုင်ကေိုရို က်ဆီတစ် က်စစ်နှင် ကေရ
ို ိုသြောင်
သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)
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၂၁၉။ MMS ISO 1833-26:2020

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း ောရောမိုဒ်

မျှင် သရောမ ော်း

(ပူသသော

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ပိုင််း(၂၆) - မွဲေ်မင််းနှင် ဝါဂွမ််း (သ)ို
သြောမစ် က်စစ်

သို်းခပြုသသော

နည််းေမ််း)
၂၂၀။ MMS ISO 1833-27:2018

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

ပိုင််း (၂၇) - ဆွဲေ်ေူ်းေစ်
ို
မျှငန
် ှင်

ခြော်း မျှင် သရောမ ော်း ( ေူမီနီယ ဆောေ်ြတ်
၂၂၁။ MMS ISO 1833-28:2019
သရောမ ော်း ( ော်းသပ ောသသော
၂၂၂။ MMS ISO 2076:2021

၂၂၃။ MMS ISO 3175-1:2017
ခြင််း -

ပိုင််း(၂၈) - ြ တ
ီ ိုစနှင်

က်ဆီတစ် က်စစ်

ခြော်း မျှင်

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

မည်မ ော်း
ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်းနှင် ြ ြုပ်ထည်မ ော်းကို

စိုသေျှောခ် ြင််းနှင်

ထူ်း သေ်းထော်းခြင််း/ သစောင်သရှောက်

ပိုင််း(၁) - သရသေျှော်ခြင််းနှင်

သြ ောကိုင် ေိုပ်ငန််းမ ော်းပပီ်းသနှောက်

ေိုပ်သဆောင်မှုမ ော်း သပေါ်

ကွဲခြတ်ခြင််း

၂၂၄။ MMS ISO 3175-2:2017
သခြောက်သေျှောခ် ြင််း၊
ခြင််း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း - ေူတိုြန်တီ်းခပြုေိုပ်ထော်း

သသော မျှငမ
် ော်း - သယဘိုယ
သခြောက်သေျှောခ် ြင််း၊

သို်းခပြုသသောနည််းေမ််း)

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း -

ဓောတိုသဗဒ ဆန််းစစ်သို်းသပ်ြ က်မ ော်း -

သရ တွက်ဆိုငရ
် ော

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်းနှင် ြ ြုပ်ထည်မ ော်းကို

စိုသေျှောခ် ြင််းနှင်

ထူ်း သေ်းထော်းခြင််း/ သစောင်သရှောက်

ပိုင််း(၂) - တက်ထရောကေရ
ို ို သ
ီ န််း ကို

သို်းခပြု၍ သရသေျှောခ် ြင််းနှင်

သြ ောကိုင်ခြင််း စမ််းသပ်မှု တွက်နည််းေမ််း
၂၂၅။ MMS ISO 3175-3:2017
သခြောက်သေျှော်ခြင််း
ခြင််း -

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်းနှင် ြ ြုပ်ထည်မ ော်းကို

စိုသေျှောခ် ြင််းနှင်

ထူ်း သေ်းထော်းခြင််း/ သစောင်သရှောက်

ပိုင််း(၃) - ဟိုက်ဒရိုကောဗွန်သြ ော်ရည်ကို

သို်းခပြု၍ သရသေျှော်ခြင််းနှင်

သြ ောကိုငခ် ြင််း စမ််းသပ်မှု တွက်နည််းေမ််း
၂၂၆။ MMS ISO 3175-4:2018
သခြောက်သေျှောခ် ြင််း၊
ခြင််း -

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်းနှင် ြ ြုပ်ထည်မ ော်းကို

စိုသေျှောခ် ြင််းနှင်

ထူ်း သေ်းထော်းခြင််း/ သစောင်သရှောက်

ပိုင််း(၄) - simulated wetcleaning ကို

သြ ောကိုင်ခြင််း စမ််းသပ်မှု တွက်နည််းေမ််း

သို်းခပြု၍ သရသေျှောခ် ြင််းနှင်
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ထည် ေပ်မ ော်း - သသကေတမ ော်းကို

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း တွက် သတခပြုရမည်
၂၂၈။ MMS ISO 3759:2011
မ ော်း၏

သို်းခပြု၍

ညွှန််းကိုဒ်ကပ်ခြင််း

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စ နမူနှောမ ော်းနှင် ြ ြုပ်ထည်

ရွယ် စော်း သခပောင််းေွဲခြင််း/ က ြုွေ့ခြင််း/ ရှည်ထက
ွ ်ခြင််းကို စမ််းသပ်

ဆို်းခြတ်ရန် တွက် ခပင်ဆင်ခြင််း၊
၂၂၉။ MMS ISO 3801:1977

မှတ် သော်းခပြုခြင််းနှင် တိုင််းတောခြင််း

ထည် ေပ်မ ော်း-ယက်ထည်ပတ်စမ ော်း - တစ်ယန
ူ စ်

ဧရယော တွင််းရှ ပတ်စ၏ ေ ော်းနှင်
၂၃၀။ MMS ISO 4920:2012

သေ်းြ န်ကိုရှောနည််း

ထည် ေပ်မ ော်း - မ က်နှှောခပင် သရစိုစွတ်မှုြနိုငရ
် ည်

ကို စမ််းသပ်ဆ်းို ခြတ်ခြင််း (spray test)
၂၃၁။ MMS ISO 5077:2007

ထည် ေပ်မ ော်း - သရသေျှောခ် ြင််းနှင်

သခြောက်

သေျှောခ် ြင််းတသကကောင
ို
် ခြစ်သပေါ်ေောသသော သခပောင််းေွဲမှုကိုရှောခြင််း
၂၃၂။ MMS ISO 5089:1977
စမ််းသပ်ရန်

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း - ဓောတိုသဗဒနည််းခြင်

တွက် ဓောတ်ြွွဲြန််းသို်းနမူနှောမ ော်း ခပင်ဆင်ခြင််း

၂၃၃။ MMS ISO 6330:2021
မ်သို်းသရသေျှော်ခြင််း/

ထည် ေပ်မ ော်း -

သခြောက်ေန
ှ ််းခြင််းတို တွက် စမ််းသပ်မှုနည််းေမ််းမ ော်း

၂၃၄။ MMS ISO 6938:2012
သယဘိုယ
၂၃၅။ MMS

ISO

ထည် ေပ် ပစစည််းမ ော်းကို

ထည် ေပ်ပစစည််းမ ော်း - သဘောဝ မျှငမ
် ော်း -

မည်မ ော်းနှင်

ဓပပောယ်မ ော်း

7211-2:1984

ထည် ေပ်မ ော်း

တည်သဆောက်ပို စမ််းသပ်နည််း -

-

ယက်ထည်ပတ်စမ ော်း

ပိုင််း(၂) - တစ်ယန
ူ စ် ေ ော်းရှ

ြ ည်ပင်

သရ တွက်ရှောနည််း
၂၃၆။ MMS

ISO

7211-4:1984

ထည် ေပ်မ ော်း

တည်သဆောက်ပို စမ််းသပ်နည််း -

-

ယက်ထည်ပတ်စမ ော်း-

ပိုင်း် (၄) - ပတ်စမှထတ
ို ်ထော်းသသော ြ ည်ရှ

ေမ်ကို ရှောခြင််း
၂၃၇။ MMS

ISO

7211-5:2020

ထည် ေပ်မ ော်း

တည်သဆောက်ပို စမ််းသပ်နည််း -

-

ယက်ထည်ပတ်စမ ော်း

ပိုင််း(၅) - ပတ်စမှထိုတ်ထော်းသသော ြ ည်၏

ြ ည်နပါတ်ကို ရှောခြင််း
၂၃၈။ MMS ISO 9237:1995

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ သေဝင်သေထွက်

သကောင််းမှုကို စမ််းသပ်ဆို်းခြတ်ခြင််း
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၂၃၉။ MMS ISO 12945-1:2020
သီ်းထမှု၊

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ က်နှှောခပင်တွင်

သမွှ်း ပွမှု (သ)ို ရှုပ်သထွ်းမှု ခြစ်နိုင်သခြကို စမ််းသပ်ဆ်းို ခြတ်ခြင််း -

ပိုင််း(၁) - Pilling box method
၂၄၀။ MMS ISO 12945-2:2020
သီ်းထမှု၊

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ က်နှှောခပင်တွင်

သမွှ်းပွမှု (သို) ရှုပ်သထွ်းမှု ခြစ်နိုင်သခြကို စမ််းသပ်ဆ်းို ခြတ်ခြင််း -

ပိုင််း (၂) - Modified Martindale method
၂၄၁။ MMS ISO 12945-3:2020
သီ်းထမှု၊

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ က်နှှောခပင်တွင်

သမွှ်းပွမှု (သို) ရှုပ်သထွ်းမှု ခြစ်နိုင်သခြကို စမ််းသပ်ဆ်းို ခြတ်ခြင််း -

ပိုင််း(၃) - Random tumble pilling method
၂၄၂။ MMS ISO 12947-1:1998
သို်းခပြု၍

ပတ်စမ ော်း၏

ထည် ေပ်မ ော်း - Martindale method ကို
ပွန််းပွဲမှုြနိုင် ော်းကိုရှောခြင််း

-

ပိုင်း် (၁)

-

Martindale စမ််းသပ်ကရယောခြင်ရှောခြင််း
၂၄၃။ MMS ISO 12947-2:2016

ထည် ေပ်မ ော်း - Martindale method ကို

သို်းခပြု၍ ပတ်စမ ော်း၏ ပွန််းပွဲမှုြနိုင် ော်းကိုရှောခြင််း -

ပိုင််း(၂) -စမ််းသပ်

နမူနှောပတ်စ၏ ကွွဲထွက်မှုကရ
ို ှောခြင််း
၂၄၄။ MMS ISO 13934-1:2013
ြနိုင်ရည်

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ ဆွွဲဆန်ခြင််း

ရည် သသွ်းမ ော်း -

ပိုင််း(၁) - ပတ်စကို

ခမင်ဆို်း ော်းခြင်

ဆွွဲဆန်ရော၌ ရှည်ထွက်ေောမှု သပေါ် ရရှသသောြိုင် ော်းနှင် ရှည်ထွက်မှုကို strip
method

သို်းခပြု၍ရှောခြင််း

၂၄၅။ MMS ISO 13934-2:2014
ြနိုင်ရည်

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ ဆွွဲဆန်ခြင််း

ရည် သသွ်းမ ော်း -

ပိုင်း် (၂) - grab method ကို

သို်းခပြု၍

ခမင်ဆို်းြိုင် ော်းကိုရှောခြင််း
၂၄၆။ MMS ISO 13936-2:2004
မ ော်းတွင်

ထည် ေပ်မ ော်း - ယက်ထည်ပတ်စမ ော်းရှ ြ ြုပရ
် ်းို

သို်းခပြုထော်းသသောြ ည်မ ော်း၏ သြ ော်ထွကမ
် ှုြနိုင်ရည်ကိုရှောခြင််း -

ပိုင််း(၂) - Fixed load method
၂၄၇။ MMS ISO 13937-1:2000
ြနိုင်ရည် သတတ ကို

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ စိုတ်ပပွဲမှု

ပိုင််း(၁) - ballistic pendulum method (Elmendorf)

သို်းခပြု၍ စိုတ်ပပွဲမြ
ှု နိုငရ
် ည်ဝန် ော်းကိုရှောခြင််း
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၂၄၈။ MMS ISO 13937-2:2000
ြနိုင်ရည် သတတ -

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ စိုတ်ပပွဲမှု

ပိုင််း(၂) -

Single tear method

trouser-shaped test specimens မ ော်းကို

သို်းခပြု၍ စိုတ်ပပွဲမြ
ှု နိုင်ရည်ဝန် ော်းကိုရှောခြင််း

၂၄၉။ MMS ISO 13938-1:2019

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ သရြ ော်း

ထ်းို သြောက်မှု ြနိုင်ရည်သတတ -

ပိုင််း(၁) - Hydraulic method ကို

သို်းခပြု၍

သရြ ော်းထ်းို သြောက်မှု ြနိုင်ရည်ရှမှုကိုရှောခြင််း
၂၅၀။ MMS ISO 13938-2:2019
ထ်းို သြောက်မှု ြနိုင်ရည်သတတ -

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း၏ သရြ ော်း
ပိုင််း(၂) - Pneumatic method ကို

သို်းခပြု၍

သေြ ော်းထ်းို သြောက်မှုြနိုငရ
် ည်ရှမှုကိုရှောခြင််း
၂၅၁။ MMS ISO 16322-2:2021

ထည် ေပ်မ ော်း - ပင်မင််းေိုပ်ငန််းပပီ်းသနှောက်

ခြစ်သပေါ်ေောသသောပတ်စ၏ ရွွဲွေ့သစောင််းမှုကို ရှောခြင််း -

ပိုင််း(၂) - ယက်ထည်နှင်

ထ်းို ထည်ပတ်စမ ော်း
၂၅၂။ MMS ISO 16322-3:2021
ခြစ်သပေါ်ေောသသောပတ်စ၏

ထည် ေပ်မ ော်း - ပင်မင််းေိုပ်ငန််းပပီ်းသနှောက်
ရွွဲွေ့သစောင််းမှုကို

ယက်ထည်နှင် ထ်းို ထည်ပတ်စမ ော်း
၂၅၃။ MMS ISO 22198:2006

ရှောသြွခြင််း

-

ပိုင်း် (၃)

-

သို်းခပြုထော်းသသော ြ ြုပ်ထည်မ ော်း

ထည် ေပ်မ ော်း - ပတ်စမ ော်း -

နနှင် ေ ော်းကို

ရှောခြင််း
၂၅၄။ MMS ISO 14064-1:2018 ြန်ေို မ်ဓောတ်သငွွေ့မ ော်း ဓောတ်သငွွေ့ထိုတ်ေွှတ်မှုနှင်
စီရင်ြခြင််း တွက်

ြယ်ရှော်းမှုမ ော်းကို

ပိုင််း(၁) - ြန်ေို မ်

ပမောဏသတ်မှတ်ခြင််းနှင်

ြွွဲွေ့ စည််း ဆင် ေမ််းညွှန်မှုပါဝင်သသော သတ်မှတ်ြ က်

၂၅၅။ MMS ISO 14064-2:2019 ြန်ေို မ်ဓောတ်သငွွေ့ သတ်မှတ်ခြင််း၊ သစောင်ကကည်ခြင််းနှင်

ပိုင််း(၂) - ပမောဏ

စီရင်ြခြင််း တွက် ြန်ေို မ်ဓောတ်သငွွေ့

ထိုတ်ေွှတ်မှု သေျှောြ ခြင််း သမဟို
ို
တ် ြယ်ရှော်းခြင််းဆိုင်ရော
မ ော်း

ဆင်ခမင်တင်မှု

တွက် စီမကန််း ဆင် ေမ််းညွှန်မှုပါဝင်သသော သတ်မှတ်ြ က်

၂၅၆။ MMS ISO 14064-3:2019 ြန်ေို မ်ဓောတ်သငွွေ့မ ော်း -

ပိုင််း(၃) - ြန်ေို မ်

ဓောတ်သငွွေ့ ထိုတ်ခပန်ြ က်မ ော်းကို validation နှင် verification

တွက်

ေမ််းညွှန်မှုပါဝင်သသောသတ်မှတ်ြ က်
၂၅၇။ MMS ISO 14065:2020 သဘောဝပတ်ဝန််းက င်ဆိုင်ရော

ြ က် ေက်မ ော်းကို

validating နှင် verifying ဆိုင်ရော ြွွဲွေ့မ ော်း တွက် သယဘိုယ
နှင် ေို ပ်ြ က်မ ော်း

သခြြမူမ ော်း
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