
 

၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုမံျားအက်ဥပဒေကို ပပင်ဆင်သည့် ဥပဒေ  

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်  ၁၂ ။) 

( ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိလုဆန်း   ၁၁ ရက ်) 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၀  ရက ် 

 ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပဒေကုိ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေကုိ ပပင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဟ ု ဒခါ်တွင်ဒစ 

ရမည်။ 

၂။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေတွင်ပါရှိဒသာ- 

(က) “အင်စပက်ဒတာ်ချုပ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ 

စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်”ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် လည်းဒကာင်း၊  

( ခ ) “အင်စပက်ဒတာ်”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “စစ်ဒဆးဒရးအရာရိှ” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

လည်းဒကာင်း၊  

( ဂ ) “အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ဒလျာ်ဒကကာင်း တာဝန်ခံလက်မှတ်” ဆုိသည့်စကားရပ်နှင့် “တာဝန်ခံ 

လကမ်ှတ်” ဆိုသည့်စကားရပ်တိုကုိ့ “ အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ဒလျာဒ်ကကာင်း မှတ်ပုံတင် 

ဆရာဝန် ဒောက်ခံချက်လကမ်ှတ်” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ 

(ဃ) “မှတ်ပံုဝင်ဆရာဝန်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

လည်းဒကာင်း၊  

( င ) “ပမန်မာနိုင်ငံဘယဒဆးဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “တိုင်းရင်းဒဆး 

ဒကာင်စီဥပဒေ ”ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊  

( စ ) “အဆက်ဆာလူကကီး” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “အကဲပြတ်ပုဂ္ဂိုလ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

လည်းဒကာင်း၊  

(ဆ) “ပမူနီစီပါယ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “စည်ပင်သာယာဒရးဒကာ်မတီ သုိမ့ဟုတ် စည်ပင် 

သာယာဒရးအြွဲ ”့ ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အသီးသီးအစားေိုးရမည်။ 

၃။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂- 

(က) ပုေ်မခဲွ (က) တွင်ပါရိှဒသာ “အသက်တဆယ့်ငါးနှစ် မပပည့်ဒသးသူ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“အလုပ်လုပ်ကုိင်နုိင်ရန် မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်ကခွင့်ပပုသည့် အသက်တစ်ဆယ့်ဒလးနှစ်ပပည့်ပပီး 

အသက်တစ်ဆယ့်ဒပခာက်နှစ်မပပည့်ဒသးသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 
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( ခ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) တွင်ပါရှိဒသာ “အသက်တဆယ့်ငါးနှစ်ပပည့်ပပီးပြစ်လျက်၊ အသက်ဆယ့် 

ရှစ်နှစ်မပပည့်ဒသးသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အသက်တစ်ဆယ့်ဒပခာက်နှစ်ပပည့်ပပီး 

အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပပည့်ဒသးသူ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ဋ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (ဃဃ) တွင်ပါရိှဒသာ “အက္ခရာပံုနိှပ်မှု” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“စာပုံနှိပ်မှု” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးပပီး ယင်း၏ဒနာက်တွင် “မိတ္တ ူကူးယူ 

လုပ်ကိုင်မှု” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (ဋ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (ငင) တွင်ပါရိှဒသာ “ဒရယာဉ်ကုိပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်၏ 

ဒနာက်၌ “အပခားယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကုိပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

( င ) ပုေ်မခဲွ (ဋ)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (ငင) ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မခဲွငယ် (စစ) နှင့် ပုေ်မခဲွငယ် (ဆဆ) 

တိုအ့ပြစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“( စစ ) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ေဒရာနစ် နည်းပညာဆုိင်ရာပစ္စည်းများ တည်ဒဆာက်မှု၊ 

ပပန်လည်တည်ဒဆာက်မှု၊ ပပုပပင်ေိန်းသိမ်းမှု၊ ပပန်လည်တပ်ဆင်မှု၊ အပပီးသတ် 

ေုတ်လုပ်မှု သိုမ့ဟုတ် ပပန်လည်အသုးံပပုနိငု်ရန်စီမံမှု၊  

 (ဆဆ) ဓာတုပစ္စည်းများ စမ်းသပ်ပခင်း၊ ေုတ်လုပ်ပခင်း၊ ဒရာစပ်ပခင်း၊ ေုပ်ပုိးပခင်း၊ 

ဒရွှ ဒ့ပပာင်းပခင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကုိင်ရဒသာလုပ်ငန်း။” 

( စ ) ပုေ်မခွဲ (ဌ) တွင်ပါရှိဒသာ “သိုရ့ာတွင် ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း မလုပ်သည့်  

အခန်းတွင်၊ သုိတ့ည်းမဟုတ် ဒနရာတခုခုတွင်၊ စာဒရးအပြစ်ပြင့် လံုးလံုးခုိင်းဒစခံရသူ 

မပါဝင်ဒချ။” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ယင်းစကားရပ်တွင် ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် 

မသက်ဆုိင်သည့်ဒနရာ သုိမ့ဟုတ်  ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်ဒသာ ဒနရာတစ်ခုခုတွင် 

ကကီးကကပ်သူ၊ လုံပခုံဒရး၊ ယာဉ်ဒမာင်း၊ သန်ရ့ှင်းဒရး၊ ေမင်းချက်၊ စာပိုသ့ူ၊ ဥယျာဉ် 

လုပ်သားနှင့် အဒေွဒေွလုပ်သား စသည်တုိလ့ည်းပါဝင်သည်။” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

(ဆ) ပုေ်မခွဲ (ဍ) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

“(ဍ) အလုပ်ရုံ ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား ၅ ဦးနှင့်အေက ်အလုပ်လုပ်ကုိင်ဒနသည့် 

သုိမ့ဟုတ် လွန်ခ့ဲသည့် ၁၂ လအတွင်း မည်သည့်ရက်တွင်မဆုိ အလုပ်လုပ်ကုိင် 

ဒနခဲ့သည့်အပပင် ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ဒသာ အစိတ်အပိုင်း 

တစ်ခုခုတွင်၊ အားအကူအညီပြင့် လုပ်ကုိင်ဒနသည့် သိုမ့ဟုတ် သာမန်အားပြင့် 

လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်သည့် အဒဆာက်အအံု တစ်ခုခုနှင့်တကွ ဥပစာကုိပါဆုိလုိပပီး 

အလုပ်သမား ၁၀ ဦးနှင့်အေက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ဒနသည့် သုိမ့ဟုတ် လွန်ခ့ဲသည့် 
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၁၂ လအတွင်း မည်သည့်ရက်တွင်မဆို အလုပ်လုပ်ကိုင်ဒနခဲ့သည့်အပပင်၊ 

ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ဒသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတွင်၊ 

အားအကူအညီမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ဒနသည့် သိုမ့ဟတု် သာမန်အားပြင့် ယင်းသို ့

လုပ်ကုိင်သည့် အဒဆာက်အအံုတစ်ခုခုနှင့်တကွ ဥပစာလည်း ပါဝင်သည်။ ေုိပ့ပင် 

အလုပ်သမားတစ်ဦးနှင့်အေက် အလုပ်လုပ်ကုိင်သည့် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ပပင်ဆင်ရာဌာန၊  

ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ် ဒဆးသုတ်ရာဌာန၊ စာပံုနိှပ်ဌာနနှင့် ဆီကကိတ်ဌာနများ ပါဝင်သည့် 

အပပင် လုိအပ်ပါက အပခားအလုပ်ဌာနများကုိလည်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကုိင်နှင့် 

လူမှုြူလံုဒရးဝန်ကကီးဌာနက အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာေုတ်ပပန်၍ သတ်မှတ်နုိင်သည်။ 

သိုရ့ာတွင် ပမန်မာ့သတ္တ ုတွင်း ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတ္တ ုတွင်းမပါဝင်။” 

၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွဲ(ဏ)၊ ပုေ်မ ၄၊ ပုေ်မခွဲ(၁)၊ ပုေ်မ ၆၊ 

ပုေ်မခွဲ (၁)၊ ပုေ်မ ၉၊ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ(၁)၊ ပုေ်မခွဲ(၅)နှင့် ပုေ်မခွဲ(၆)၊ ပုေ်မ ၁၁၊ ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ 

ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၁၄၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၁၇၊ ပုေ်မခွဲ(၁)၊ ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ(၄)၊ ပုေ်မ ၂၃၊ 

ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မခွဲ(၃)၊ ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၂၈၊  ပုေ်မခွဲ(၃)၊ ပုေ်မ ၃၀၊ ပုေ်မခွဲ(၈)၊ 

ပုေ်မ ၃၁၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၃၃၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၃၆၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၃၉၊ ပုေ်မခွဲ(၅)၊ ပုေ်မ ၄၃၊ 

ပုေ်မ ၄၆၊ ပုေ်မခွဲ(၃)၊ ပုေ်မ ၅၁၊ ပုေ်မခွဲ(၁)၊ ပုေ်မ ၅၂၊ ပုေ်မ ၅၅၊ ပုေ်မခွဲ(၁)၊ ပုေ်မခွဲ(၃)၊ ပုေ်မခွဲ(၄)နှင့် 

ပုေ်မခွဲ(၅)၊ ပုေ်မ ၅၇၊ ပုေ်မခွဲ(၁)နှင့် ပုေ်မခွဲ(၃)၊ ပုေ်မ ၆၁၊ ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၆၄၊ ပုေ်မ ၆၅၊ ပုေ်မ ၆၆၊ 

ပုေ်မခဲွ(၂)၊ ပုေ်မ ၇၀၊ ပုေ်မခဲွ(၁)၊ ပုေ်မခဲွ(၂)၊ ပုေ်မခဲွ(၃)၊ ပုေ်မခဲွ(၄) နှင့် ပုေ်မခဲွ(၆)၊ ပုေ်မ ၇၁၊ ပုေ်မခဲွ(၁)၊ 

ပုေ်မခွဲ(၂) နှင့် ပုေ်မခွဲ(၄)၊ ပုေ်မ ၈၀၊ ပုေ်မခွဲ(၄)၊ ပုေ်မ ၈၄၊ ပုေ်မ ၁၀၃ နှင့် ပုေ်မ ၁၀၅ တိုတ့ွင် 

ပါရိှဒသာ “နုိင်ငံဒတာ်သမတ”ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကုိင်နှင့် လူမှုြူလံုဒရး 

ဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

၅။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ၏ ပုေ်မ ၂၊ ပုေ်မခွဲ(ေ)၊ ပုေ်မ ၅၊ ပုေ်မ ၁၀၊ ပုေ်မခွဲ (၄)၊ 

ပုေ်မ ၄၈ ၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊ ပုေ်မ ၅၀၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊  ပုေ်မခွဲ (၃) နှင့် ပုေ်မ ၁၀၀ တိုကုိ့ ပယ်ြျက်ရမည်။ 

၆။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခဲွ (၂) တွင်ပါရိှဒသာ “အင်စပက်ဒတာ်ချုပ် 

ေံသုိ ့စာပုိတုိ့က်မှ ရီစစ္စကတီပပု၍ဒပးပုိရ့ာ၊ ယင်းသုိဒ့ပးပုိသ့ည့်ဒနမှ့ သံုးလအတွင်း ဒလျှာက်ေားသူေံသုိ ့

အမိန်စ့ာမဒပးပုိလ့ျှင်၊ ေုိဒလျှာက်လွှာတွင် ဒလျှာက်ေားဒတာင်းဆုိသည့် ခွင့်ပပုချက်ကုိဒပးပပီး ပြစ်သည်ဟု 

မှတ်ယူရမည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန  

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်ေံသုိ ့ လူကုိယ်တုိင်ပြစ်ဒစ၊ စာတုိက်မှမှတ်ပံုတင်၍ပြစ်ဒစ၊ အပခားသင့်ဒတာ်ဒသာ 

နည်းလမ်းပြင့်ပြစ်ဒစ ဒပးပိုရ့ာတွင် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန၊ 
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ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် လက်ခံရရှိသည့်ဒနမ့ှ ရက်ဒပါင်း ၃၀ အတွင်း ခွင့်ပပုပခင်း သိုမ့ဟုတ် 

အဒကကာင်းပပချက်ဒြာ်ပပ၍ ပငင်းပယ်ပခင်းပပုရမည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

၇။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆၊ ပုေ်မခဲွ (၃) တွင်ပါရိှဒသာ  “အစုိးရ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ “အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကုိင်နှင့် လူမှုြူလုံဒရးဝန်ကကီးဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။  

၈။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၈- 

(က) ပုေ်မခဲွ(၁)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (ဂ) တွင်ပါရိှဒသာ “ဒနရပ်အပပည့်အစံု” ဆုိသည့် စကားရပ်၏ 

ဒနာက်တွင် “ဆက်သယွ်ရန်လိပ်စာ၊ ြုန်းနံပါတ်၊ ြက(်စ်)နံပါတ်၊ အီးဒမးလ်လိပ်စာ” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ ပြည့်စွက်ရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (၁)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (င)တွင်ပါရိှဒသာ “အသံုးပပုရမည့် အားအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏ” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ အသံုးပပုရမည့်လျှပ်စစ်ဝန်အားနှင့်စက်စွမ်းအား” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (၆) တွင်ပါရိှဒသာ “ပိတ်ရသည့် အလုပ်ရံုမှာ တဆယ့်ငါးဒယာက် ေက်မများဒသာ 

အလုပ်သမားများကုိ ခုိင်းဒစသည့် အလုပ်ရံုပြစ်လျှင်၊ ယင်းသုိပိ့တ်သည့် အချိန်မှခုနစ်ရက် 

အတွင်း အင်စပက်ဒတာ်ချု ပ်ေံ အဒကကာင်းကကားရမည်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ ပယ်ြျက် 

ရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (၇)တွင်ပါရိှဒသာ “သုိရ့ာတွင် တဆယ့်ငါးဒယာက်ေက်မများဒသာ အလုပ်သမားများကုိ 

ခုိင်းဒစသည့် အလုပ်ရံုပြစ်လျှင်၊ အလုပ်ကုိ ပပန်လည်လုပ်သည့်ဒနမှ့ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ယင်းသုိ ့ပပန်လည်လုပ်ဒကကာင်း နုိတ့စ်စာကုိ အင်စပက်ဒတာ်ချု ပ်ေံ ဒပးပုိရ့မည်” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ ပယ်ြျက်ရမည်။ 

၉။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ- 

(က) ပုေ်မ ၁၁၊ ပုေ်မခဲွ(က)၊ ပုေ်မ ၉၃၊ ပုေ်မခဲွ (၃) နှင့် ပုေ်မ ၁၀၂ တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ “အစုိးရ” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ပပည်ဒောင်စုအစုိးရ” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေုိးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၁၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) တွင်ပါရှိဒသာ “ဒေသန္တရ၊ သိုတ့ည်းမဟုတ် အပခားပပည်သူ  ့

အာဏာပုိင်” ဆုိသည့်စကားရပ်နှင့် ပုေ်မ ၉၃၊ ပုေ်မခဲွ (၃)၊ ပုေ်မ ၁၀၂ တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ 

“အပခားဒေသန္တရအာဏာပုိင်” ဆုိသည့် စကားရပ်တုိကုိ့ “သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းဒေသကကီး 

အစုိးရ၊ ပပည်နယ်အစုိးရ၊  ဒနပပည်ဒတာ်ဒကာင်စီ၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်းဦးစီးအြဲွနှ့င့် 

ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအြွဲ ”့ ဆိုသည့် စကားရပ်တိုပ့ြင့် အစားေိုးရမည်။ 
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၁၀။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွဲ (၁) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည-် 

“(၁) ကျန်းမာဒရးဝန်ကကီးဌာနက ခန်အ့ပ်ေားသည့် မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်များနှင့် အလုပ်သမား၊ 

အလုပ်အကုိင်နှင့် လူမှုြူလုံဒရးဝန်ကကီးဌာန၊ လူမှုြူလုံဒရးအြွဲ ၌့ တာဝန်ေမ်းဒဆာင် 

ဒနဒသာ ဆရာဝန်များကုိ ဤအက်ဥပဒေကိစ္စအလုိငှ့ာ အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ဒလျာ်ဒကကာင်း 

ဒောက်ခံချက်လက်မှတ် ေုတ်ဒပးသည့် ဆရာဝန်များအပြစ် မှတ်ယူရမည်။” 

၁၁။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (၁)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (င)၊ ပုေ်မ ၁၅၊ 

ပုေ်မခဲွ(၂) နှင့် ပုေ်မခဲွ(၃)၊ ပုေ်မ ၁၉၊ ပုေ်မခဲွ (၄)၊ ပုေ်မ ၂၀၊ ပုေ်မခဲွ(၄)၊ ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ(၃)၊ ပုေ်မ ၂၂၊ 

ပုေ်မခွဲ(၂)၊ ပုေ်မ ၄၀၊ ပုေ်မခွဲ (၇)၊ ပုေ်မ ၄၄၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊  ပုေ်မ ၄၅၊ ပုေ်မ ၄၈၊ ပုေ်မခွဲ (၁)၊ ပုေ်မ ၄၉၊ 

ပုေ်မခွဲ (၃)၊ ပုေ်မ ၆၇၊ ပုေ်မခွဲ (၈)၊ ပုေ်မ ၆၈၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊ ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခွဲ(၃) နှင့် ပုေ်မ ၈၁၊ 

ပုေ်မခွဲ(၂) တိုတ့ွငပ်ါရှိဒသာ “နိုင်ငံဒတာ်သမတ” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ “အလုပ်ရံုနှင့် အလုပ်သမား 

ဥပဒေစစ်ဒဆးဒရး ဦးစီးဌာန” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

၁၂။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ- 

(က) ပုေ်မ ၁၃၊ ပုေ်မခွဲ (၁)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (င) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းေားသည့်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ကုိ “သတ်မှတ်ေားသည့်” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခွဲ (၃)၊ ပုေ်မ ၂၀၊ ပုေ်မခွဲ (၄)၊ ပုေ်မ ၆၈၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊ ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခဲွ 

(၃) နှင့် ပုေ်မ ၈၁၊ ပုေ်မခဲွ (၂) တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းနုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ 

“သတမ်ှတ်နိုင်သည်”  ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခဲွ (၄) တွင်ပါရိှဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းနုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ   “အမိန်နှ့င့် 

ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်” ဆိသုည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မ ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (၃) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို 

“ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ “ပပဋ္ဌာန်း 

နုိင်သည့်အပပင်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နုိင်သည့်အပပင်” 

ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အစားေိုးရမည်။ 

( င ) ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခဲွ (၂) တွင်ပါရိှဒသာ “နည်းဥပဒေများပပုနုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ် 

တုိကုိ့ “ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေုိးရမည်။ 

( စ ) ပုေ်မ ၂၅၊ ပုေ်မခဲွ (၂)  တွင်ပါရိှဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းသည့်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “သတ်မှတ်သည့်”  

ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 
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(ဆ) ပုေ်မ ၄၉၊ ပုေ်မခွဲ (၃)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (က) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ကုိ “ညွှန်ကကားချက်များေုတ်ပပန်နုိင်သည်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေုိး 

ရမည်။ 

( ဇ ) ပုေ်မ ၆၇၊ ပုေ်မခွဲ (၈) တွင်ပါရှိဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို 

“ေုတ်ပပန်နိုင်သည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

၁၃။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၄- 

(က) ပုေ်မခဲွ (၁) တွင်ပါရိှဒသာ “ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ စွန်ပ့စ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့် ယုိစီးသည့် 

အရာများကုိ၊ သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်အတွက်၊ ေိဒရာက်ဒသာ အစီအစဉ်များပပုရမည်” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “ပပုလုပမ်ှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ စွန်ပ့စ်သည့်ပစ္စည်းများ၊ ယိုစီးသည့် 

အရာများနှင့် အခုိးအဒငွမ့ျား၊ အမှုန်အမွှားများ၊ အနံအ့သက်များကုိ ရှင်းလင်းသန်စ့င်ရာတွင် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ေိခုိက်မှုမရိှဒစရန် စီမံဒဆာင်ရွက်ေားရမည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မခွဲ (၂) တွင်ပါရှိဒသာ “သတ်မှတ်သည့် အာဏာပိုင်၏ သဒဘာတူညီချက်ကို 

ရရိှရမည်ဟု” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “သက်ဆုိင်ရာဌာနများ၏ သဒဘာတူညီချက်ရယူရ 

မည်ဟု” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။  

၁၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၅၊ ပုေ်မခဲွ (၂) တွင်ပါရိှဒသာ “ပပေါးတုိင်တခု” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “အပူချိန်တုိင်းကိရိယာနှင့် အပခားလုိအပ်သည့်ကိရိယာများ” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

၁၅။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွဲ (၂) တွငပ်ါရှိဒသာ “အင်တာနယ် 

ကွန်ဘတ်ရှင်း” ဆုိသည့် စကားရပ်နှင့် ပုေ်မ၂၀၊ ပုေ်မခဲွ (၄) တွင်ပါရိှဒသာ “ပပည်သူက့ျန်းမာဒရးအာဏာပုိင် 

များက စစ်ဒဆးရန် နည်းလမ်းများကုိ၎င်း” ဆိုသည့် စကားရပ်တိုကုိ့ ပယ်ြျက်ရမည်။ 

၁၆။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခွဲ (၁)၊ ပုေ်မခွဲ (၂) နှင့် ပုေ်မခွဲ (၃) 

တိုတ့ွင်ပါရှိဒသာ “ဒေွးခံ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “တံဒတွးဒေွးရန်ခွက်နှင့်အမှိုက်ပုံး” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။  

၁၇။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃၆၊ ပုေ်မခွဲ (၂) ၏ ဒနာက်တွင ်ပုေ်မခွဲ (၃) နှင့် 

ပုေ်မခွဲ (၄) တိုအ့ပြစ် ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“(၃) အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအား မိန်းမသဘာဝ ဓမ္မတာလာစဉ် အချိန်မျိုးတွင် 

လုပ်ငန်းခွင်၌ ကျန်းမာဒရးအရ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဒကကာင်း မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်၏ 
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ဒဆးဒောက်ခံချက်နှင့်တကွ  တင်ပပလာပါက လုပ်ငန်းပုိင်ရှင်က သတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒပးရမည်။ 

  (၄) ကုိယ်ဝန်ဒဆာင်အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများအား ညအချိန်တွင် ဒစခိုင်းပခင်းမပပုရ။ 

ေုိပ့ပင် မူလလုပ်ခလစာနှင့် ခံစားခွင့်များကုိ မေိခုိက်ဒစဘဲ ဒပါ့ပါးဒသာ တာဝန်များကုိသာ 

ဒစခိုင်းရမည်။” 

၁၈။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃၇ တွင်ပါရိှဒသာ “နုိင်ငံဒတာ်သမတက နည်းဥပဒေများပြင့် 

ပပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်”ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန၊ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးချု ပ်က အမိန်နှ့င့်ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နုိင်သည်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေုိး 

ရမည်။  

၁၉။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃၇ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၃၇-က အပြစ် ဒအာက်ပါ 

အတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“၃၇-က။ လုပ်ငန်းပုိင်ရှင်သည် အလုပ်ရံုတွင် ပပုလုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ ပပုလုပ်ရာမှေွက်ရိှဒသာ 

ဆူညံသံပမာဏဒကကာင့် အလုပ်သမားများ၏ အကကားအာရံုနှင့် ကျန်းမာဒရးကုိ ေိခုိက်မှုမပြစ် 

ဒစရန်နှင့်  မဒတာ်တဆေိခိုက်မှုမပြစ်ဒစရန် သတ်မှတခ်ျက်များနှင့်အညီ စီမံေားရမည်။” 

၂၀။  ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၃၈၊ ပုေ်မခွဲ (၆) ကို ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည-် 

“(၆) အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်သည် 

ပုေ်မခဲွ (၁) တွင် ရည်ညွှန်းေားသည့် ကယ်ဒပါက်များအတွက် အနည်းဆံုး အကျယ်အဝန်း 

သတမ်ှတ်ချက်ကုိ အမိန်န့ှင့်ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နိုင်သည့်အပပင် မိမိသင့်ဒတာ် 

သည်ဟုေင်ပမင်ဒသာ စည်းကမ်းချက်များေား၍ အလုပ်ရံုတစ်ခုခုကုိပြစ်ဒစ၊ အလုပ်ရံု 

အမျို းအစားတစ်ခုခုကုိပြစ်ဒစ ဤပုေ်မပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်အတုိင်း လုိက်နာဒဆာင်ရွက်ရပခင်းမှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုနိုင်သည်။” 

၂၁။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၄၀၊ ပုေ်မခဲွ(၇)၊ ပုေ်မ ၄၄၊ ပုေ်မခဲွ (၂)၊ ပုေ်မ ၄၅၊ ပုေ်မ ၄၈၊ 

ပုေ်မခွဲ (၁) တိုတ့ွင်ပါရှိဒသာ “ပပဋ္ဌာန်းသည့်နည်းဥပဒေများ ပပုနိုင်သည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို  

“ညွှန်ကကားချက်များ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။  

၂၂။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၄၃ ၏ ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၄၃-က အပြစ် ဒအာက်ပါ 

အတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“၄၃-က။ အလုပ်ရုံများတွင် လုပ်ငန်းခွင်မဒတာ်တဆေိခိုက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

ဒရာဂါရရှိမှုများကို ဒလျာ့နည်းပဒပျာက်ဒစရန်အလိုင့ှာ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်းခွင် 
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ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့် ကျန်းမာဒရးတာဝန်ခံ၊ ကကီးကကပ်သူများနှင့် အလုပ်သမားများအား 

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကုိင်နှင့်လူမှုြူလံုဒရးဝန်ကကီးဌာနက အသိအမှတ်ပပုေားသည့် လုပ်ငန်းခွင် 

ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့် ကျန်းမာဒရးသင်တန်းများကုိ လုိအပ်သလုိ တက်ဒရာက်ဒစရမည်။” 

၂၃။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၄၇၊ ပုေ်မခွဲ(၃) တွင်ပါရှိဒသာ “သူနာပပုခန်း၊ 

သိုတ့ည်းမဟတု် ဒဆးဒပးရံု” ဆိုသည့် စကားရပ်ကုိ “ဒဆးခန်း”ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုး 

ရမည်။  

၂၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၄၉ ဒဘးဒခါင်းစဉ်နှင့် ပုေ်မ ၄၉ တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ 

“အလုပ်နားရံုများ၊ သိုတ့ည်းမဟတု် အလုပ်နားခန်းများ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “နားဒနခန်းများ” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ “အစာစားခန်း” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “စားဒသာက်ခန်း” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း  အသီးသီးအစားေိုးရမည်။ 

၂၅။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၀၊ ပုေ်မခွဲ (၁) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုး 

ရမည-်  

“(၁) မိခင်အလုပ်သမား ၁၀၀ ဦးနှင့်အေက်ရိှဒသာ အလုပ်ရံုတွင် လုပ်ငန်းပုိင်ရှင်သည် ေုိမိခင် 

အလုပ်သမားများ၏ ငါးနှစ်ဒအာက်ကဒလးများအတွက် ကဒလးေိန်းဌာနကုိ လူမှုဝန်ေမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ဒရးနှင့် ပပန်လည်ဒနရာချေားဒရးဝန်ကကီးဌာန၏ အကူအညီ ရယူဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ မိခင်အလုပ်သမား ၁၀၀ ဦး မပပည့်သည့် အလုပ်ရံုတွင် ယင်းတုိ၏့ ငါးနှစ်ဒအာက် 

ကဒလးများအတွက် လုပ်ငန်းပုိင်ရှင်က ကဒလးေိန်းခန်းကုိ သင့်ဒတာ်သလုိ စီမံေားရိှ 

ရမည်။” 

၂၆။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၅၈၊ ပုေ်မခွဲ (၁) တွင်ပါရှိဒသာ “လူဒပါင်း 

တရာဒအာက်မနည်းခိုင်းဒစဒသာ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “လူနှစ်ဆယ်ဒအာက်မနည်း အလုပ်လုပ် 

ဒနဒသာ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။  

၂၇။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၆၀၊ ပုေ်မခဲွ (၁)၊ ပုေ်မခဲွငယ် (ခ)၊ ပုေ်မခဲွငယ်စိတ် 

(ကက) ကုိ ဒအာက်ပါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

 “(ကက) ရက်သတ္တ ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်များ၌  လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အလုပ်လုပ်ဒစရန် 

လိုအပ်ပါက အလုပ်သမား၏ သဒဘာတူညီချက်ပြင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သိုမ့ဟုတ် 

မန်ဒနဂျာသည် အလုပ်ရံုနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဒဆးဒရး ဦးစီးဌာန သိုမ့ဟတု် 

ယင်းဦးစီးဌာနက လွှဲအပ်ေားသည့် စစ်ဒဆးဒရးအရာရှိေံသို ့သတ်မှတ်ေားဒသာ  

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အနည်းဆုံးသုံးရက် ကကိုတင်၍ တင်ပပပပီး ခွင့်ပပုချက် 

ရရှိမှသာ လုပ်ကုိင်ဒစရမည်။ ေိုပ့ပင်” 
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၂၈။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၀၊ ပုေ်မခွဲ (၁) တွင်ပါရှိဒသာ “ပုေ်မ ၇၂၊ 

ပုေ်မခွဲ (၁)၊ အပိုေ် (ခ) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်၊ ေိုပုေ်မခွဲရှိ ခခင်းချက်မှလွဲ၍၊” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို 

ပယ်ြျက်ရမည်။ 

၂၉။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၃၊ ပုေ်မခဲွ (၃) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (၄) အပြစ် 

ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“(၄) တရားရံုးသည် ပုေ်မ ၅၉ နှင့် ၆၂ တိုအ့ရ အလုပ်သမားအားဒပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် 

ပုေ်မခဲွ (၁) ပပဋ္ဌာန်းချက်ပါ အချိန်ပုိလုပ်ခကုိ ဒပးေုိက်သည့်အဒကကာင်း ဒပါ်ဒပါက်ပါက 

ရေုိက်ဒသာ အချိန်ပုိလုပ်ခကုိဒပးရန် တာဝန်ရိှသူက ေုိအလုပ်သမားအား ေုတ်ဒပးရန် 

အမိန်ခ့ျမှတ်ရမည်။” 

၃၀။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၅ တွင်ပါရှိဒသာ “အသက်တဆယ့်သုံးနှစ် 

မပပည့်ဒသးသည့်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “အသက်တစ်ဆယ့်ဒလးနှစ် မပပည့်ဒသးသည့်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။   

၃၁။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၅ ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်မ ၇၅-က အပြစ် 

ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“၇၅-က။ မည်သည့်လူငယ်ကိုမျှ ဒဘးအန္တရာယ်ရှိဒစဒသာ၊ ကျန်းမာဒရးေိခိုက်ဒစဒသာ၊ 

ပညာသင်ကကားနုိင်သည့်အခွင့်အဒရးကုိ အဒနှာင့်အယှက်ပြစ်ဒစဒသာ၊ စာရိတ္တ နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကုိ 

ေိခိုက်ဒစဒသာ နည်းလမ်းများပြင့် အလုပ်ခိုင်းဒစပခင်းမပပုရ။” 

၃၂။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၆ တွင်ပါရိှဒသာ “အသက်ဆယ့်သံုးနှစ်ပပည့်ပပီး” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “အသက်တစ်ဆယ့်ဒလးနှစ်ပပည့်ပပီး” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေုိးရမည်။ 

၃၃။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၇၊ ပုေ်မခွဲ (၂)၊ ပုေ်မခွဲငယ် (က) တွင်ပါရှိဒသာ 

“အသက်ဆယ့်သံုးနှစ်ပပည့်ပပီး” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “အသက်တစ်ဆယ့်ဒလးနှစ်ပပည့်ပပီး” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မခွဲငယ်(ခ) တွင်ပါရှိဒသာ “အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ပပည့်ပပီး” ဆိသုည် ့

စကားရပ်ကုိ “အသက်တစ်ဆယ့်ဒပခာက်နှစ်ပပည့်ပပီး” ဆုိသည့် စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အသီးသီး 

အစားေိုးရမည်။ 

၃၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၇၈၊ ပုေ်မခဲွ (၂) ၏ဒနာက်တွင် ပုေ်မခဲွ (၃) အပြစ် 

ဒအာက်ပါအတိုင်း ပြည့်စွက်ရမည်- 

“(၃) အလုပ်လုပ်ရန် သင့်ဒလျာ်ဒကကာင်း မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန် ဒောက်ခံချက်လက်မှတ်မရရိှဒသာ 

မည်သည့်လူရွယ်ကုိမျှ အလုပ်ရံု၌ ညဒနဒပခာက်နာရီမှ နံနက်ဒပခာက်နာရီ အချိန်အတွင်း 

မခိုင်းဒစရ သိုမ့ဟုတ် အလုပ်လုပ်ခွင့်မပပုရ။” 
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၃၅။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၉၂  တွငပ်ါရှိဒသာ “တရားရံုးက ေင်ပမင်လျှင်” 

ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ  “တရားရံုး၏ ပပစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေုိး 

ရမည်။ 

၃၆။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုေ်မ ၉၇၊ ပုေ်မခွဲ (၂) တွင်ပါရှိဒသာ “ပဌမတန်း 

ရာဇဝတ်တရားသူကကီးဒအာက်ငယ်သည့် မည်သည့်တရားရုံးကမျှ စစ်ဒဆးပခင်းမပပုရ” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ကုိ “စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိဒသာ တရားရံုးက စစ်ဒဆးစီရင်ရမည်” ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

၃၇။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရံုများအက်ဥပဒေ- 

(က) ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မခဲွ (၄) တွင်ပါရိှဒသာ “ငါးကျပ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကျပ်တစ်ဒောင်”  

ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ခ ) ပုေ်မ၂၈၊ ပုေ်မခဲွ (၂) နှင့် ပုေ်မ ၅၆၊ ပုေ်မခဲွ (၆) တုိတွ့င်ပါရိှဒသာ “ငါးရာေက်မပုိဒသာ 

ဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “ကျပ်ငါးသိန်းဒအာက်မနည်းဒသာဒငွေဏ်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ဂ ) ပုေ်မ ၅၄၊ ပုေ်မခဲွ (၄) တွင်ပါရိှဒသာ “ဒငွငါးဆယ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကျပ်တစ်သိန်း” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

(ဃ) ပုေ်မ ၈၅ တွင်ပါရိှဒသာ “ငါးရာေက် မပုိဒသာ ဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ 

“ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ဒအာက်မနည်းဒသာဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ 

“ခုနှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်ေက်မပုိဒသာဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “ကျပ်တစ်သိန်းေက် 

မပုိဒသာဒငွေဏ်” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း၊ ပုေ်မ ၈၅၊ ခခင်းချက် (၁) တွင် 

ပါရိှဒသာ “ကျပ်ငါးရာတိတိဒငွေဏ်ကုိပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ် 

ဒအာက်မနည်းဒသာ ဒငွေဏ်ကုိပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ပြင့်လည်းဒကာင်း အသီးသီး 

အစားေိုးရမည်။ 

( င ) ပုေ်မ ၈၆ တွင်ပါရိှဒသာ “အနည်းဆံုးနှစ်ရာမှ အများဆံုးတဒောင်ေက်မပုိဒသာ ဒငွေဏ် 

ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “အနည်းဆံုးကျပ်သိန်းသံုးဆယ်မှ အများဆံုးကျပ်သိန်း 

ငါးဆယ်ေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( စ ) ပုေ်မ ၈၇၊ ပုေ်မခဲွ (၁) တွင်ပါရိှဒသာ “နှစ်ဆယ်ေက်မပုိဒသာဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆုိသည့် 

စကားရပ်ကုိ “ကျပ်တစ်သိန်းေက် မပိုဒသာဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 
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(ဆ) ပုေ်မ ၈၈ တွငပ်ါရှိဒသာ “ငါးရာေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို 

“ကျပ်သနိ်းနှစ်ဆယ်ေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်ပြစ်ဒစ”ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုး 

ရမည်။ 

( ဇ ) ပုေ်မ ၁၀၇၊ ပုေ်မခွဲ (၃) တွင်ပါရှိဒသာ “တဒောင်ေကမ်ပိုသည့် ဒငွေဏ်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ကို “ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းေက်မပိုသည့်ဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

( စျ ) ပုေ်မ ၈၉၊ ပုေ်မခွဲ (၂) တွင်ပါရှိဒသာ “တဒနလ့ျှင် တရာေက်မပိုဒသာဒငွေဏ်” 

ဆိုသည့်စကားရပ်ကုိ “တစ်ဒနလ့ျှင် ကျပ်တစ်သိန်းေက် မပိုဒသာဒငွေဏ်” ဆိုသည့် 

စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

(ည) ပုေ်မ ၉၁ တွင်ပါရှိဒသာ  “နှစ်ဆယ်ေက်မပိုဒသာဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို 

“ကျပ်တစ်သိန်းေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

( ဋ ) ပုေ်မ ၉၂ တွင်ပါရှိဒသာ “နှစ်ဆယ်ေက်မပိုဒသာဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို 

“ကျပ်သုံးဒသာင်းေက်မပိုဒသာ ဒငွေဏ်” ဆိုသည့်စကားရပ်ပြင့် အစားေိုးရမည်။ 

 

 ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ြဲွစ့ည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 

 

(ပုံ) သနိ်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

 


