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အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ
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၁၃၇၂ ခု ှစ်၊ ြပာသိုလြပည့်ေကျာ် ၈ ရက်
(၂၀၁၁ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်)

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်
ငုိ င် ေံ တာ်ေအးချမး် သာယာေရး ှငဖ့် ံွ ဖိ းေရးေကာင်စီ
အိမတ
် ငွ း် စက်မလက်မလုပင် န်းြမင်တ
့ င်ေရးဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ
( ငုိ င် ေံ တာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ငှ ဖ့် ံွ ဖိ းေရးေကာင်စီ

ဥပေဒအမှတ် ၁၄/၂၀၁၁)

၁၃၇၂ ခု စှ ၊် ြပာသိလ
ု ြပည်ေ့ ကျာ် ၈ ရက်
(၂၀၁၁ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်)
ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့် ဖွံ ဖိ းေရးေကာင်စီသည် ဤဥပေဒကို ြပဌာန်းလိက
ု ်
သည်။
၁။ ဤဥပေဒကို အိမတ
် ငွ း် စက်မလက်မလုပင် န်းြမင်တ
့ င်ေရးဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ ဟု
ေခ တွင်ေစရမည်။
၂။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒတွင် ပါရှိေသာ“အိမတ
် ငွ း် စက်မလက်မ
လုပ်ငန်း”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့်
အသီးသီး အစားထိုးရမည်။
၃။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစား
ထိုးရမည်“၁။
ဤဥပေဒကို အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းြမင်တ
့ င်ေရးဥပေဒ ဟုေခ တွင်
ေစရမည်။”
၄။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၂ တွင်
(က)
ပုဒ်မခွဲ (က) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“(က) အေသးစားစက်မလက်မလုပင် န်း
ဆိုသည်မှာမိသားစုဝင်များဖ
ြ င့်
ေသာ်လည်းေကာင်း၊
အလုပ်သမားငှားရမ်းအသုံး ြပ ၍ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ စုေပါင်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်သည့်
သို မဟုတ် ြပ ြပင်မွမ်းမံသည့် ြမင်းေကာင်ေရ ၀.၂၅ ှင့်အထက်၊ ၅
ေကာင်အား ှင့်ေအာက် အသုံးြပ သည့် အလုပ်သမား ၉ ဦး ထက်မပို
ေသာ အိမ်တွင်းစက်မလုပ်ငန်း ှင့် အလုပ်သမား ၃ ဦး ှင့် အထက်ရှိ
ေသာ အိမ်တွင်းလက်မလုပ်ငန်းများကို ဆိသ
ု ည်။”
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The Union of Myanmar
The State Peace and Development Council
The Law Amending the Promotion of Cottage Industries Law
(The State Peace and Development Council Law No. 14 /2011)
8th Waning of Pyatho, 1372.M.E
(27.1.2011)
The State Peace and Development Council hereby enacts this Law.
1.
This Law shall be called The Law Amending the Promotion of Cottage
Industries Law.
2.
The expression “Cottage Industry” contained in the Promotion of
Cottage Industries Law shall be substituted respectively by the expression “
Small-scale Industry”.
3.
Section 1 of the Promotion of Cottage Industries Law shall be substituted
as follows;
“1.
This Law shall be called the promotion of Small-scale Industries
Law”.
4.
In section (2) of the Promotion of Cottage Industries Law:
(a)
Sub-section (a) shall be substituted as follows:
“(a)
Small-scale Industry means cottage industries which
have not more than 9 workers and which use power of
0.25 horse power and above and under 5 horsepower
and cottage handicraft industries which have more
than three workers and which produce or process goods
by members of a family or by hiring workers or
collectively”

၂

(ခ)

၅။

ပုဒ်မခွဲ (ဂ) တွင် “ယင်းစကားရပ်တွင် ကာယစွမ်းအားဖ
ြ င့် ြဖစ်ပာွ း
ေစသည့် အား မပါဝင်”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ တွင်(က)
ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိးု ရမည်“(ခ)
ိုင်ငံ၏စီးပွားေရးအေခ
ြ ခံအင်အား တစ်ရပ်ြဖစ်သည့် အေသးစား
စက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖိ းေစရန်၊ ပုဂလိကစက်မလက်မ
က ပိုမိုတိုးတက်ေစရန် ှင့် တစ်မျိ းသားလုံး အသားတင်
ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုးတွင် စက်မလက်မက ပါဝင်မ အချိ း
အစား ြမင့်တင် ိုင်ရန်”
(ခ)

ပုဒ်မခွဲ (ဇ) ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဈ)၊ (ည) ှင့် (ဋ) တို အဖ
ြ စ်
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည်“(ဈ)
အလတ်စား ှင့် အကီးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများအတွက်
အေထာက်အကူ ြပ လုပ်ငန်းများ ြဖစ်ေပ လာေစရန်၊
(ည)
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျက်စီးေစမည့် လုပ်ငန်းများမေပ ေပါက်
ေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ှင့် ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများကို ကီး ကပ်ေဆာင်ရွက်
ငုိ ရ
် န်၊
(ဋ)
စက်မေဒသအချင်းချင်း၊ လုပ်ငန်းရှင် အချငး် ချင်း ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက် ိုင်ကေစရန် ”

၆။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ၌ ပါရှိေသာ
“အကူအညီရယူ ိုင် ြခင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်၏ ေနာက်တွင် “ ှင့် ြပည်ပ ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
စာချ ပ်များ ချ ပ်ဆိုလုပ်ကိုင်ြခင်း” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ကို ြဖည့်စွက်ရမည်။
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11.
After Chapter IX of the Promotion of Cottage Industries Law, Chapter X
shall be inserted as follows:
Chapter X
Offences and Penalties
22.
Whoever carries out small-scale industries without effecting registration
under this Law shall, on conviction, be punished with a fine of a minimum of kyats
fifty thousand to a maximum of kyats one hundred thousand.
23.
Whoever continues to commit such offence after being convicted
under section 22 shall be punished with a fine of kyats five hundred for each
day of the continued violation.”
12.
Chapter X of the Promotion of Cottage Industries Law shall be
renumbered as Chapter XI and sections 22 and 23 as sections 24 and 25
respectively.
13.
Renumbered section 25 of the Promotion of Cottage Industries Law shall
be substituted as follows:
“25
In implementing the provisions of this Law:
(a) The Ministry may, with the approval of the Government,
issue such rules as may be necessary or such procedures,
notifications, orders and directives as may be necessary;
(b) The Department may issue such orders and directives as
may be necessary.”

Sd/Than Shwe
Senior General
Chairman
The State Peace and Development Council
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၄

၁၁။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ အခန်း (၉) ၏ ေနာက်၌ အခန်း(၁၀)
အဖ
ြ စ် ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည်အခန်း(၁၀)
ြပစ်မ ှင့်ြပစ်ဒဏ်များ
၂၂။
မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ မှတ်ပုံတင်ြခင်းမရှိဘဲ အေသးစားစက်မလက်မလုပင် န်းကို
လုပ်ကိုင်ေ ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလ င် ထိုသူကို ေငွဒဏ်အနည်းဆုးံ ကျပ်ငါးေသာင်းမှ
အများဆုံး ကျပ်တစ်သိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။
၂၃။
မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ အရ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရ ပီးေနာက် ယင်းြပစ်မကို
ဆက်လက်ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွန်ပါက ဆက်လက်ေဖာက်ဖျက်ကျ းလွန် ြခင်းြပ သည့် ေနအသီးသီး
အတွက် ထိုသူကို တစ်ေနလင် ေငွဒဏ် ကျပ် ငါးရာ ချမှတ်ရမည်။
၁၂။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ အခန်း (၁၀) ကိုအခန်း (၁၁) အဖ
ြ စ်
လည်းေကာင်း၊ ပုဒ်မ ၂၂ ှင့် ၂၃ တို ကို ပုဒ်မ၂၄ ှင့် ၂၅ တို အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း အသီးသီး
ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ရမည်။
၁၃။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒတွင် ြပန်လည်အမှတ်စဥ်ထားေသာ
ပုဒ်မ ၂၅ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“၂၅
ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်(က)
ဝန် ကီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများကို အစိးု ရအဖွဲ ၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ လိုအပ်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ အမိန် ှင့် န် ကားချက်များကို လည်းေကာင်း
ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။
(ခ)
ဦးစီးဌာနသည် လိုအပ်ေသာ အမိန် ှင့်
န် ကားချကမ် ျားကို
ထုတ်ြပန် ိုင်သည်။”

(ပုံ) သန်းေရ
ဗိုလ်ချ ပ်မှ းကီး
ဥကဌ ိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့်ဖွံ ဖိ းေရးေကာင်စီ

(b)

in sub-section (c), the expression “Power generated by
manual power is not included in this expression”
shall be inserted.
5.
In section 3 of the Promotion of Cottage Industries Law:
(a)
sub-section (b) shall be substituted as follow:
“(b)
to cause the development of small-scale industries
which is a fundamental power of State Economy, to
cause the development of the private industrial sector
and to promote the proportion of the participation of
the industrial sector in the national net production
value.”
(b)
after sub-section (h), sub-section (i),(j) and (k) shall be inserted
as follows:
“(i)
to cause the emergence of supporting works for
medium-scale and large-scale industries;
(j)
to enable conservation so that industries which will
destroy the environment may not emerge and to
enable supervision of the environmental conservation
works;
(k)
to enable cooperation among the industrial regions
and entrepreneurs respectively.”
6.
After the expression “being able to obtain the assistance” contained in
sub-section (e) of section 8 of the Promotion of Cottage Industries Law, the
expression, “ and concluding business contracts with foreign parties” shall be
inserted.

၃

၇။

အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ တွင်
(က)

ပုဒ်မခွဲ (ခ) ကို ေအာက်ပါအတိငု း် အစားထိုးရမည်“(ခ)
အေသးစားစက်မလက်မလုပင် န်းများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက်
လိုအပ်ေသာ နည်းပညာရပ်များ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ စမ်းသပ်တီထွင် ြခင်း၊
နည်းပညာသင်တန်းအစီအစဥ် ှင့် သတင်းအချက်အလက် ြဖန် ြဖ း
ြခင်းများကို ေဆာင်ရွက်ြခင်း။”
(ခ)
ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ၌ ပါရှိေသာ “စီမံကိန်း ှင့်ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန” ဆိုသည့် စကား
ရပ်ကို “ဘ ာေရး ှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးု
ရမည်။
(ဂ)
ပုဒ်မခွဲ (ဈ) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“(ဈ)
အေသးစားစက်မလက်မလုပင် န်းများကို အများပ
ြ ည်သတ
ူ ို သိရှိ ိုင်
ရန် ှင့် ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ အစည်းများ ှင့် ဆက်စပ် ိုင်ရန် သတင်း
အချက်အလက် ြပန် ပွားေစမည့် နည်းလမ်းများ အသုံးြပ ၍ ေဆာင်ရွက်
ေပးခ
ြ င်း”
၈။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ကို ေအာက်ပါ
အတိုင်း အစားထိုးရမည်“(က) ပုဒ်မ ၅ အရ မှတ်ပုံတင်ေပးထားေသာ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ
ကို စစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် စာရင်းများေတာင်းခံြခင်း။”
၉။
အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ြမင့်တင်ေရးဥပေဒတွင်(က)
ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ကိုပယ်ဖျက်ရမည်၊
(ခ)
ပုဒ်မ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် ပါရှိေသာ“ကျပ်တစ်ေသာင်း” ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ကို
“ကျပ်ငါးေသာင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၁၀။

အိ မ ် တ ွ င ် း စက် မ လက် မ လု ပ ် င န် း ြမ င် ့ တ င် ေ ရးဥပေဒ အခန် း (၉) ၏ ေခါင် း စဥ်
“တားမ
ြ စ်ချက် ှင့်ြပစ်ဒဏ်”ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “စီမံခန် ခွဲေရးနည်းလမ်းအရအေရးယူြခင်း”
ဆိသ
ု ည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
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7.

In section 9 of the Promotion of Cottage Industries Law:
(a)
sub-section (b) shall be substituted as follows:
“(b)
carrying out the exploring, experimenting and
inventing new technologies; distribution of technical
training programme and information which are
necessary for the development of small-scale industries.
(b)
the expression “the Ministry of Planning and Finance” contained
in sub-section (d) shall be substituted by the expression the Ministry of Finance
and Revenue.”
(c)
sub-section (i) shall be substituted as follows;
“(i)
carrying out public awareness of the small-scale
industries and to communicate with local and foreign organizations by using
the means to disseminate the information.”
8.
Sub-section (a) of section 10 of the Promotion of Cottage Industries Law
shall be substituted as follows:
“(a)
inspecting and calling for accounts of small-scale industries
registered under section 5;”
9.
In the Promotion of Cottage Industries Law:
(a)
sub-section (c) of section 18 shall be deleted;
(b)
the expression “kyats ten thousand” contained in sub-section
(b) of section 19 shall be substituted by the expression “kyats
fifty thousand;”
10.
The expression “Prohibition and Penalties” which is the heading of
Chapter IX of the Promotion of Cottage Industries Law shall be substituted by
the expression “Taking Administrative Action.”

