ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
( ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂ ။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ၿပာသိုလၿပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္
( ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
၁။

ဤဥပေဒကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ဟု
ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခဲြ(ဆ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္း
အစားထိုးရမည္ ''(ဆ) ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး ဆိုသည္မွာ
ဦးေဆာင္သည့္

ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏

ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ကိစၥအဝဝတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရံုးကို ဆိုသည္။''
၃။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ''လႊတ္ေတာ္ရံုး'' ဆိုသည့္
စကားရပ္မ်ားကို ''ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ အသီးသီး
အစားထိုးရမည္။

၄။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခဲြ(ဆ) ၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြမ်ားကို ပုဒ္မခဲြ (ဇ) နွင့္ (ဈ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''(ဇ)

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ၿပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ တူညီစြာ ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုသည္။

(ဈ)

လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ပုဒ္မ ၇-က နွင့္ ၇-ခ တို႔အရ
လႊတ္ေတာ္က

ဖြဲ႕စည္းေသာ

ေကာ္မတီ၊

ေကာ္မရွင္နွင့္

အဖြဲ႕မ်ားကို

ဆိုသည္။''
၅။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ''လႊတ္ေတာ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား'' ဆိုသည့္ ေခါင္းစီးစကားရပ္နွင့္ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားကို ပုဒ္မ ၇-က၊
ပုဒ္မ ၇-ခ၊ ပုဒ္မ ၇-ဂ၊ ပုဒ္မ ၇-ဃ နွင့္ ပုဒ္မ ၇-င တို႔အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၇-က။ နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္နွင့္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ
ေကာ္မတီမ်ားကို
ဖြဲ႕စည္းရမည္-

ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီနွင့္ၿပည္သူ႔

ပူးေပါင္းလ်က္

ေငြစာရင္း

ေအာက္ပါလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို

(က)

ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊

(ခ)

ၿပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ။

၇-ခ ။ နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ နွင့္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ

ကိုယ္စားလွယ္

ဦးေရတူညီစြာ

ပါဝင္သည့္

လိုအပ္ေသာ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းရာ၌
ယင္းတို႔၏

အမည္၊

အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ၊

တာဝန္၊

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ရပိုင္ခြင့္နွင့္

သက္တမ္းတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။
၇-ဂ ။ ေကာ္မရွင္နွင့္

အဖြဲ႕မ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ၌

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

သင့္ေလ်ာ္သည့္

နိုင္ငံသားမ်ားၿဖင့္

လွယ္မ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊
လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။

၇-ဃ။ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တို႔သည္
ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္

အဖြဲ႕အစည္းတို႔နွင့္

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး

သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ခံေၿဖႀကားနိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို
သိရိွနားလည္သည္ဟု
ေမးၿမန္းၿခင္း၊

ယူဆရသူမ်ားအားလည္းေကာင္း

ေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္

လိုအပ္သည့္

ဖိတ္ႀကား၍

အခ်က္အလက္မ်ားကို

တင္ၿပေစၿခင္း ၿပဳနိုင္သည္။
၇-င ။ လႊတ္ေတာ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

လႊတ္ေတာ္ကို

တာဝန္ခံရမည္။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပခိ်န္ မဟုတ္လွ်င္ နာယကကို တာဝန္ခံ
ရမည္။''
၆။

ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မခဲြမ်ားကို ပုဒ္မခဲြ(င)၊ (စ) နွင့္ (ဆ)
တို႔အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''(င)

နိုင္ငံေတာ္နွင့္ မဲဆႏၵနယ္ေၿမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေၿခခံဥပေဒနွင့္

မဆန္႔က်င္ေစဘဲ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ၊

သက္ဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္

အာဏာပိုင္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ၿဖစ္ေစ

ေပါင္းစပ္ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း၊
(စ)

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား

လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳ

ၿပန္လည္ရွင္းလင္း

တင္ၿပၿခင္း၊
(ဆ)

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏

တင္ၿပခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

လႊတ္ေတာ္သို႔

တင္ၿပၿခင္း၊''
(ခ)

ပုဒ္မ ၈၊ မူလ ပုဒ္မခဲြ (င) ကို ပုဒ္မခဲြ (ဇ)အၿဖစ္ ၿပန္လည္ အမွတ္စဥ္ရမည္။

၇။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ(ခ)

၌

ပါရိွေသာ

''ေမးၿမန္းၿခင္းနွင့္

ေဆြးေႏြးၿခင္း''

ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို ''ေမးၿမန္းၿခင္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္းနွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿခင္း''
ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ အစားထိုးရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါပုဒ္မခဲြကို ပုဒ္မခဲြ (ဃ) အၿဖစ္
ၿဖည့္စြက္ ရမည္''(ဃ) လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ ေလ့လာသူအၿဖစ္

တက္ေရာက္ရန္

နာယက၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ားကို ဖိတ္ႀကားၿခင္း။''
၈။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခဲြ (င) ၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြကို ပုဒ္မခဲြ (စ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''(စ)

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။''

၉။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ ပုဒ္မခဲြ (ခ)ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

၁ဝ။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုး
ရမည္ ''ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား
၁၂။

(က)

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္၏

ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝးကို

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအစည္းအေဝးစတင္သည့္ ေန႔ရက္မွ
၁၅ရက္အတြင္းက်င္းပရမည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္လည္း

အဆိုပါကာလအတြင္း စတင္က်င္းပၿပီး ၿဖစ္ရမည္။
(ခ)

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို နာယကက ေခၚယူက်င္းပရမည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ လိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား
ကို နာယကက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။''

၁၁။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုး
ရမည္ ''၁၄။

(က)

နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ရပ္၏ ပထမ ပံုမွန္
အစည္းအေဝးသို႔

တက္ေရာက္လာေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

စိစစ္အတည္ၿပဳရန္

လႊတ္ေတာ္
လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖင့္
ဖြဲ႕စည္းၿပီး

ယင္းလႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္

သက္တမ္းအတြက္

စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။

လႊတ္ေတာ္

ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္အထိ

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (က) အရ တာဝန္ေပးအပ္ၿခင္း ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္

စိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္

အစည္းအေဝးသို႔

လႊတ္ေတာ္ပထမ

တက္ေရာက္လာေသာ

ပံုမွန္

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အား ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က အသိအမွတၿ္ ပဳလႊာ
ထုတ္ေပးထားၿခင္း ရိွ မရိွကိုလည္းေကာင္း၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာၿပဳၿပီးၿခင္း ရိွ မရိွ
ကိုလည္းေကာင္း စိစစ္အတည္ၿပဳရမည္။
(ဂ)

နာယကသည္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပထမ ပံုမွန္အစည္း
အေဝးမ်ားတြင္

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီမ်ား

ဖြဲ႕စည္း

ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ယင္း
လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး

ေကာ္မတီနွစ္ရပ္မွ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္
အတည္ၿပဳေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ကို

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ေစ

ရမည္။
(ဃ)

ပုဒ္မခဲြ(က) အရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး
အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မခဲြ (ဂ) အရ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လဲႊအပ္ရ
မည္။''

၁၂။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)အၿဖစ္ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''၂၂။

(ဃ)

နာယကသည္
ရယူရာ၌

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္

စက္ခလုတ္အသံုးၿပဳ၍

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ

အဆံုးအၿဖတ္
ဆႏၵၿပဳသည့္

နည္းလမ္းၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ အသံုးၿပဳ၍
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆႏၵမဲေပးသည့္ နည္းလမ္းၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
မတ္တတ္ရပ္၍

ဆႏၵၿပဳသည့္နည္းလမ္းၿဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အၿခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုၿဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။''
၁၃။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ နွင့္ ၂၉ တို႔ကို
ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ ''၂၅။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က
ဖြဲ႕စည္းသည့္

အၿခားေကာ္မတီ၊

ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္

ေဆြးေႏြး

ေၿပာဆိုရာ၌ ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ
မၿပိဳကဲြေရးနွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထိခိုက္ၿခင္း၊
အၿခားဘာသာသာသနာကို ပုတ္ခတ္ေၿပာဆိုၿခင္း၊ အၿခား နိုင္ငံေရး ပါတီ
တစ္ခုခုကို ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ေၿပာဆိုၿခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသား မ်ား၏
အက်ဳိးစီးပြားကို

ထိခိုက္ေစၿခင္း၊

နိုင္ငံေတာ္၏

ေက်းဇူးသစၥာကို

ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးနွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို တိုက္ရိုက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါက္ႀကားေစၿခင္း၊
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္စာရိတၲ သို႔မဟုတ္ အၿပဳအမူနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေၿပာဆိုၿခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း
စသည့္

ေဆြးေႏြးေၿပာဆိုၿခင္းမွအပ

လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုခြင့္နွင့္

ဆႏၵမဲ

ေပးပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္း
သည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္အဖြဲ႕တို႔တြင္ တင္ၿပ ေဆြးေႏြးၿခင္း၊
ေမးခြန္းမ်ား

ေမးၿမန္းၿခင္းတို႔နွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

တစ္ဦးအား ဤဥပေဒမွအပ အၿခားဥပေဒအရ အေရးယူၿခင္းမၿပဳရ။
ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တင္ၿပခြင့္
၂၆။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ

ဖြဲ႕စည္းသည့္

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ (က)

နာယက၏

ခြငၿ့္ ပဳခ်က္ၿဖင့္

လႊတ္ေတာ္

အစည္းအေဝးသို႔

တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ
ႀကမ္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အၿခား ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေၿပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။
(ခ)

လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ အၿခားေကာ္မတီ၊
ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးသို႔ ယင္းေကာ္မတီ
ဥကၠ႒၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တက္ေရာက္သည့္အခါ မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒႀကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အၿခားကိစၥရပ္မ်ားနွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေၿပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွသည္။

(ဂ)

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားက မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးၿမန္းလာပါက ေဆာင္ရြက္မႈအေၿခအေန၊ ၿပီးစီးမႈ
အေၿခအေနနွင့္

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

မူလသတ္မွတ္ခ်က္

အတိုင္း ၿပီးစီးၿခင္းမရိွပါက ထိုသို႔ ၿပီးစီးၿခင္းမရိွသည့္ အေႀကာင္းရင္း
ကို ၿပန္ႀကားခြင့္ရိွသည္။
(ဃ)

ေကာ္မတီမ်ားက လုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥအတြက္

ေဆြးေႏြးတင္ၿပရန္

ဖိတ္ႀကားပါက

လာေရာက္ရွင္းလင္း

ေၿဖႀကားခြင့္ ရိွသည္။
၂၇။

ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔
တင္ၿပသင့္ေသာ

မိမိအဖြဲ႕အစည္းနွင့္

သက္ဆိုင္သည့္

အေၿခအေန

အရပ္ရပ္ကို နာယက၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ တင္ၿပနိုင္သည္။
၂၈။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခား
ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ရပ္၏ အစည္းအေဝးသို႔ ၿဖစ္ေစ
တက္ေရာက္ရန္

ဖိတ္ႀကားၿခင္းခံရေသာ

ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ

ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စား
ၿပဳေသာ

အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား

သို႔မဟုတ္

လႊတ္ေတာ္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသည့္ အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆိုရာ၌ ၿပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္း
သားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ
ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို

မၿပိဳကဲြေရးနွင့္

ထိခိုက္ၿခင္း၊

အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ

အၿခားဘာသာသာသနာကို

တည္တံ့

ပုတ္ခတ္ေၿပာ

ဆိုၿခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစၿခင္း၊
နိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရး
နွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို
လည္းေကာင္း

တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေပါက္ၾကားေစၿခင္း၊

သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏

အက်င့္စာရိတၱ

သို႔မဟုတ္ အၿပဳအမူနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေၿပာဆိုၿခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပါ
ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ၿခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးေၿပာ ဆိုၿခင္းမွအပ
လြတ္လပ္စြာ ေၿပာဆိုခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္
က ဖြဲ႕စည္းသည့္အၿခားေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တင္ၿပ
ေၿပာဆိုမႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားအား ဤဥပေဒမွအပ အၿခားဥပေဒအရ အေရးယူၿခင္း မၿပဳရ။
၂၉။

ပုဒ္မ ၂၅ နွင့္ ၂၈ တို႔တြင္ ပါရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထက္ပါ အခြင့္
အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးႀကရာတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား
ရိွခ့ဲပါက

ယင္းတို႔သည္လႊတ္ေတာ္၏

စည္းမ်ဥ္း၊

စည္းကမ္း၊

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ လည္းေကာင္း
အေရးယူၿခင္း ခံရမည္။''
၁၄။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ ကိုပယ္ဖ်က္ရမည္။

၁၅။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ ပုဒ္မကို
ပုဒ္မ ၄၃-က အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ -

''၄၃-

လႊတ္ေတာ္၌သာ

ေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္ရမည့္

က။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌

ဥပေဒႀကမ္းမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေဆြးေႏြးၿခင္းမၿပဳမီ

အေသးစိတ္ေလ့လာ

စိစစ္ရန္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒႀကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီအား ေလ့လာစိစစ္
ေစၿခင္း၊ ယင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္နွင့္ သေဘာထား
မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ ဥပေဒႀကမ္း
နွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ၿပ ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္းတို႔ကို
ၿပဳနိုင္သည္။''
၁၆။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)၏ ေနာက္တြင္
ေအာက္ပါ ပုဒ္မခဲြကို ပုဒ္မခဲြ (ဂ) အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''(ဂ)

လႊတ္ေတာ္က အတည္ၿပဳသည့္ ဥပေဒႀကမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္
က

အတည္ၿပဳသည္ဟု

မွတ္ယူရမည္ၿဖစ္ေသာ

ဥပေဒႀကမ္းကိုလည္း

ေကာင္း နာယကသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံ
ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။''
၁၇။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုး
ရမည္ ''၈၃။

(က)

လႊတ္ေတာ္၏ ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥအဝဝကို ၿပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ရံုးက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(ခ)

လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအရ အပ္နွင္းထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

က်င့္သံုး၍

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဝန္ထမ္း
ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္အညီ
ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား

လိုအပ္ေသာ

ရံုးအဖြဲ႕

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္းတို႔ကို

ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသည္

လႊတ္ေတာ္၏

ရံုးလုပ္ငန္းနွင့္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ အရအသံုး
ဆိုင္ရာ

ခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းကို

ေရးဆဲြၿပဳစုၿပီး

ဘ႑ာေရး

ေကာ္မရွင္နွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ၿပရမည္။''
၁၈။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၃ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ
ပုဒ္မခဲြကို ပုဒ္မ ၈၃-က အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''၈၃-

နွစ္စဥ္

ၿပည္ေထာင္စု၏

က။

လႊတ္ေတာ္

ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ

မဲဆႏၵနယ္ေၿမအလိုက္ခဲြေဝသတ္မွတ္သည့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြကို

သက္ဆိုင္ရာ

ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒတြင္
နယ္ေၿမေဒသ
ကိုယ္စားလွယ္၊

အမ်ဳိးသား
ၿပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္
လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္နွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

သိမ
ု႔ ဟုတ္

ေဒသခံၿပည္သူမ်ားနွင့္

ညိွနိႈင္းၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္အညီ သံုးစဲြခြင့္ရိွသည္။''
၁၉။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ

ပုဒ္မ

၈၄

၏

ေနာက္တြင္

ေအာက္ပါ

ပုဒ္မမ်ားကို ပုဒ္မ ၈၄-က၊ ၈၄-ခ နွင့္ ၈၄-ဂ အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''၈၄-

လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားၿပည္သူ သိရိွ

က။

နိုင္ရန္

ထုတ္ၿပန္ရမည္။

သို႔ရာတြင္

ဥပေဒ

တစ္ရပ္ရပ္အရၿဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရၿဖစ္ေစ တားၿမစ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ၿပန္ၿခင္းမၿပဳရ။
၈၄-

နာယကသည္

လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားကို

ခ။

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

အလို႔ငွာ

ၿမန္မာနိုင္ငံ

ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ၿမင္စြာ
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ကို

လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။
၈၄-

လႊတ္ေတာ္သည္

လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အၿပည္ၿပည္

ဂ။

ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ၿပည္တြင္းၿပည္ပလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္
ညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။''

၂ဝ။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၆ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းအစားထိုး
ရမည္ ''၈၆။

ဤဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လႊတ္ေတာ္သည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊
အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို
ထုတ္ၿပန္နိုင္သည္။''

၂၁။

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ (က)

ဇယား ၁၊ အပိုဒ္ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါအပိုဒ္မ်ားကို အပိုဒ္ ၈၊ ၉၊ ၁ဝ၊
၁၁ အၿဖစ္ ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''၈။

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားနွင့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊

ေဒသဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ၊
၉။

အခြန္အေကာက္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊

၁ဝ။

သဘာဝစြမ္းအင္မ်ား၊

သယံဇာတပစၥည္းမ်ား

သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊
၁၁။
(ခ)

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိစၥ။''

ဇယား ၂၊ အပိုဒ္ ၃ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစားထိုးရမည္ -

ထုတ္ေဖာ္မႈနွင့္

''၃။

ႏွစ္ၿပည္ေထာင္ဆုိင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိစၥ၊''
(ဂ)

ဇယား ၂၊ အပိုဒ္ ၁၃ နွင့္ ၂၇ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

စပ္လ်ဥ္းသည့္

