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၁၃၅၃ ခု ှစ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၂ ရက်  

((10th October 1991) 



ိုင်ငံေတာ်ငမိ်ဝပ်ပိပြ ားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ  

အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးဥပေဒ 

( ိုင်ငံေတာ်ငမိဝ်ပ်ပိပြ ားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ  ဥပေဒအမှတ် ၁၃/၉၁) 

၁၃၅၃ ခု စှ်၊ သီတင်းကတ်လဆန်း ၂ ရက် 

(၁၉၉၁ ခု ှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်) 

ိုင်ငံေတာ်ငမိဝ်ပပ်ိပြ ားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲသည် ေအာက်ပါ ဥပေဒကို  ပြ ာန်းလိုက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည် ငှ့်အဓိပါယ်ေဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပေဒကို အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းမြ င့်တင်ေရးဥပေဒ ဟုေခ တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကားရပမ်ျားသည် ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း အဓိပါယ်သက် 

ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ မိသားစုဝင်များဖြ င့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

  အလုပ်သမား ငာှးရမ်းအသုးံပြ ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စုေပါင်း၍ေသာ်လညး် 

  ေကာင်း၊ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်ေသာ၊  ပြ ပြ င်မွမ်းမံေသာ အေသးစားစက်မလက်မ 

  လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင်  မြ င်းေကာင်ေရသုံးေကာင်အားေအာက် 

  အသုံးပြ ၍ အလုပ်သမား ကိုးဦး ထက်မပိုေသာ အေသးစားစက်မလုပ်ငန်းများ ငှ့် 

  အလုပ်သမားအေရအတွက်ကန်သတ်ခြ ငး်မရှေိသာ လက်မလုပ်ငန်းများလညး် 

  အကျ ံးဝင်သည။် 

23. For the purpose of carrying out the provisions of this Law, the Ministry- 

 (a) may, with the approval of the Government issue such rules and 
  procedures as may be necessary; 

 (b) may issue such orders and directives as may be necessary. 

 

 

 

(Sd.) Saw Maung 

Senior General 

Chairman 

The State Law and Order Restoration Council 

 

 

 

 

 

 

 

 



၂၃။ ဤဥပေဒပါ  ပြ ာန်းချက်များကို ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန် ဝန်ကးီဌာနသည်- 

 (က) လိုအပေ်သာနည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအစိုးရအဖွဲ၏  
  သေဘာတူညခီျက်ဖြ င့် ထတု်ပြ န် ိုင်သည်၊ 

 (ခ) လိုအပေ်သာအမိန် ၊ န်ကားချက်တိုကိုထုတ်ပြ န် ိုင်သည်။ 

 

 

 (ပုံ) ေစာေမာင် 

 ဗိုလ်ချ ပ်မှ း ကီး 

 ဥက  

 ိုင်ငံေတာ်ငမိ်ဝပပ်ိပြ ားမတည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THESTATE LAWAND ORDER RESTORATION COUNCIL  

PROMOTION OF COTTAGE INDUSTRIES LAW 

(The State Law and Order Restoration Council Law No. 13/91) 

The 2nd Waxing Day of Thadinkyut, 1353 M.E 

(10th October 1991) 

The State Law and OrderRestoration Council hereby enacts the following Law:- 

 

Chapter 1 

Title and Definition 

1. This Law shall be called the Promotion of Cottage Industries Law. 

2. The following expressions contained in this Law shall have the meanings 

 given hereunder – 

 (a)  Cottage Industry means a small scale production, repair,  

  maintenance and service industry by members of a family or by 

  engaging workers or collectively. This expression also covers 

  small scale industries which use power which is less than three 

  horsepower or  manpower not exceeding nine workers and 

  handicrafts in which the  number of workers is not limited.  



 (ခ) လုပ်ငန်းရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် 

  ရန် မှတ်ပုံတငခ်ွင့်ရရှိသူကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အေမွစားအေမွခံ၊ 

  တရားဝင်ကိယုစ်ားလှယ် ှင့် တရားဝငဆ်ကခ်သံည့် အဖွဲအစည်းတိုလည်း 

  ပါဝင်သည်၊ 

 (ဂ) အား ဆိုသည်မာှ လပ်စစ်ဓါတ်အား၊ စက်ကိရိယာဖြ င့်  ဖြ စပ်ွားေစသည့်  အား

  သိုမဟုတ် အခြ ားနညး်လမး်တစရ်ပရ်ပ်ဖြ င့်  ဖြ စပ်ွားေစသည့်  အားကိုဆိသုည်၊ 

 (ဃ) ဝန်ကီးဌာန ဆိုသည်မာှ သမဝါယမဝန်ကးီဌာနကို ဆိုသည၊် 

 (င) ဝန်ကီး ဆိုသည်မှာ သမဝါယမဝန်ကးီဌာနဝန်ကးီကို ဆိုသည်၊ 

 (စ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မာှ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်၊ 

 (ဆ) န်ကားေရးမှ းချ ပ် ဆိုသည်မာှ ဦးစီးဌာန၏ န်ကားေရးမှ းချ ပ်ကို 

  ဆိုသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

အေခြ ခံမူများ 

၃။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများမြ င့်တငေ်ရးကို ေအာက်ပါ အေခြ ခမံူများ ငှ့်အညီ 

 လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

 (က)  ပြ ညတ်ွင်းထကွ် သယံဇာတပစည်းများကို အဓိကကုန်ကမး်အဖြ စ ်အသုံးပြ ၍ 

  စကမ်လက်မကုန်ေချာများ ထတု်လပုရ်န်၊ 

  

19. The entrepreneur who violates any provision of section 18 shall be liable 
to any of the following administrative penalties:- 

 (a) warning ; 

 (b) causing a fine not exceeding kyats ten thousand to be paid ; 

 (c) suspension of registration subject to a time limit ; 

 (d) cancellation of registration.  

20. Director General shall pass any of the administrative penalties 
contained in section 19 on the entrepreneur who violates any provision of 
section 18. 

21. If the entrepreneur concerned fails to pay the fine imposed by the 
Director General, such fine shall be recovered by the Department as if it were 
an arrear of revenue. 

 

 

Chapter X 

Miscellaneous 

22. Any administrative penalty passed by the Director General under this 
Law shall not affect a legal proceeding instituted under any existing Penal Law. 
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၁၉။ ပုဒ်မ ၁၈ ပါ  ပြ ာနး်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျ းလနွ်ေသာ လုပ်ငန်းရှင်သည် 
ေအာက်ပါစီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ  ပြ စ်ဒဏ်တစ်ရပရ်ပ်ကို ချမတှ်ခြ ငး်ခရံမည်- 

 (က) သတိေပးခြ ငး်၊    

 (ခ) ကျပတ်စ်ေသာငး်ထက်မပိုေသာဒဏ်ေကးေငွကို ေပးေဆာင်ေစခြ ငး်၊   

 (ဂ) မတှပ်ုံတငက်ို ှစအ်ကန်အသတ်ဖြ င့် ရပ်ဆိုင်းခြ ငး်၊ 

 (ဃ) မတှပ်ုံတငက်ို ပယဖ်ျက်ခြ ငး်။ 

၂၀။ န်ကားေရးမှ းချ ပသ်ည် ပုဒ်မ ၁၈ ပါ  ပြ ာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက် 
ကျ းလွနသ်ူလုပ်ငန်းရှငအ်ား ပုဒ်မ ၁၉ ပါ စီမံခန်ခွဲေရးဆိုင်ရာ  ပြ စ်ဒဏ်တစ်ရပရ်ပ်ကို ချမှတ်ရမည်။ 

၂၁။ န်ကားေရးမှ းချ ပက် တပ် ိုက်ေသာဒဏ်ေကးေငွကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်က ေပး 
ေဆာငရ်န် ပျက်ကွကလ်င် ယင်းဒဏ်ေကးေငကွို အခွန်မေပြ ကျနေ်ငွဖြ စဘ်ိသကဲ့သို  ဦးစီးဌာနက 
ေကာက်ခရံမည်။ 

 

 

အခန်း(၁၀) 

အေထွေထွ 

၂၂။ ဤဥပေဒအရ န်ကားေရးမှ းချ ပ်ကချမှတ်သည့် စီမခံန်ခွဲေရးဆိုင်ရာပြ စ်ဒဏ် တစ်ရပ် 
ရပ်သည် တည်ဆဲပြ စ်မဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ အေရးယတူရားဆွဲဆိုခြ ငး် ငှ့် သက်ဆိုင်ခြ ငး် 
မရှိေစရ။ 

 

 

 (b) Entrepreneur means a person who has been granted
  registration to conduct a cottage industry under this Law. This 
  expression also includes the heir, legal representative and 
  succeeding lawful organization; 

 (c) Power means electrical power, power generated by  
  mechanical device or by any other means; 

 (d) Ministry means the Ministry of Cooperative; 

 (e) Minister means the Minister of the Ministry of Cooperative; 

 (f) Department means the Cottage Industries Department; 

 (g) Director General means the Director General of the  
  Department. 

 

 

Chapter II 

Basic Principles 

3. The promotion of cottage industries shall be carried out in accordance 
with the following basic principles:- 

 (a) to produce industrial finished goods by the utilization of local 
  natural resources as the main raw material ; 

  

2

 ၁၀ 



 (ခ) ိုင်ငံပိုင်စက် ုံ၊ အလုပ် ု၊ံ ကုနထ်ုတ်လပု်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ေရးလုပ်ငနး်၊  အစိုးရ
  ဌာန ငှ့် စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများမှ ဝယ်ယူရရှိေသာေဘးထွက်ပစည်း၊ စွန်ပစ် 
  ပစည်းကုန်ကမ်းများကို အသုံးပြ ၍ စက်မလက်မကုန်ေချာများထုတ်လုပ်ရန်၊ 

 (ဂ)  မြ နမ်ာ့ ိုးရာ လက်မအ ုပညာများ တိမ်ေကာပေပျာက်မမရှိေစရန် ှင့်  ဖွံ ဖိ း 
  တိုးတက်ေစရန၊် 

 (ဃ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေပ ထွန်းလာေစရန် ငှ့် မိသားစု
  ဝင်ေငွများတိုးပွားရရှိေစရန်၊  

 (င) ေဘးဥပဒ်အ ရာယ်ကင်းရှင်းပီး စံချိန်စံ န်းမီသည့် ကုန်ပစည်းများကို စားသုံး 
  သမူျား ဝယ်ယူရရှိရန်၊  

 (စ) စွမး်ေဆာင်ရည်မြ င့်မားေစေသာ ေခတ်မနီညး်ပညာများ အသုံးပြ ၍ အိမ်တွငး်
  စကမ်လက်မလုပ်ငန်းများ  မြ င့်တင်ရန်၊ 

 (ဆ)  ပြ ည်တွင်းတွငသ်ာမက  ပြ ည်ပေစျးကကွ်များအတွက်လည်း စံချိန်စံ န်းမီ
  ပစည်းများ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချရန်၊  

 (ဇ) သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ စည်း ိုင်ေရးအတွက် အေထာက်အကူပြ ရန၊် 

 

အခန်း (၃) 

မှတ်ပုံတင်ခြ ငး် 

၄။ အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းလုပ်ကိငု်ေနသူ သိုမဟုတ် လုပက်ိုင်လိုသူသည် ဤဥပေဒ 
အရမှတ်ပုံတင်လိုပါက ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများ ှင့်အညီ ေလာက်ထားရမည်။ 

 

Chapter VIII 

Appeal 

16. If the entrepreneur is dissatisfied with an order or decision of the Director 

General, he may file an appeal with the Minister within 30 days of the receipt of 

such order or decision. 

17. The decision of the Minister shall be final and conclusive. 

 

Chapter IX 

Prohibition and Penalty 

18. The entrepreneur- 

 (a) shall not fail to abide by any stipulation of duty under section 7 ; 

 (b) shall not transfer, sell or misuse any right entitled under section 8 ; 

 (c) shall not transfer, sell or misuse the by product, waste product, 

  raw material, machinery, mechanical spare parts which have

  been purchased from any State- owned mill, factory, production

  enterprise, trading enterprise, Government department and 

  economic organization. 

 ၃ 
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အခန်း (၈) 

အယူခံခြ င်း 

၁၆။ လပုင်န်းရှငသ်ည် န်ကားေရးမှ းချ ပက်ချမတှ်သည် ့ အမိန်  သိုမဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချကက်ို 
မေကျနပ်ပါက ယင်းအမိန်  သိုမဟုတ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို လက်ခရံရှိသည့်ေနမှ ရက်ေပါင်း ၃၀ 
အတွငး် ဝန်ကးီထံ အယူခံ ိငု်သည်။ 

၁၇။ ဝန်ကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချက်သည် အပးီအပြ တ်ဖြ စ်ေစရမည်။ 

အခန်း (၉) 

တားမြ စ်ချက် ငှ့်ပြ စ်ဒဏ် 

၁၈။ လပုင်န်းရှငသ်ည်- 

 (က) ပုဒ်မ ၇ ပါ တာဝနသ်တ်မှတ်ချက် တစရ်ပရ်ပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြ ငး်
  မရှိေစရ၊  

 (ခ) ပုဒ်မ ၈ ပါ ခံစား ိုင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပက်ို တစ်ဆင့်လဲေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ ေရာငး်ချခြ ငး်၊ 
  အလွဲသုံးစားပြ ခြ ငး် မပြ လပုရ်၊ 

 (ဂ) ိ ုင်ငံပိုင်စက် ု၊ံ အလုပ် ုံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယေ်ရးလုပ်ငန်း၊ အစိုးရ
  ဌာန ငှ့် စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ရပ်မှ ဝယ်ယူရရှိေသာေဘးထွက်ပစည်း၊ 
  စွန်ပစ်ပစည်းကုန်ကမ်း၊ စက်၊ စက်ကိရိယာအရန်ပစည်းများကို တစ်ဆင့်လဲေပြ ာင်း 
   ခြ ငး်၊ ေရာင်းချခြ ငး်၊  အလွဲသုံးစားပြ ခြ ငး် မပြ လပုရ်။ 

 

 

 

 

 (b) to produce industrial finished goods by the utilization of by-
  products, waste products and raw materials which have been 
  purchased from Stat-owned mills, factories, production enterprises,
  trading enterprises, Government Departments and economic 
  organizations ; 

 (c) to prevent the obsolescence of the Myanmar traditional  
  handicrafts and to develop the same ;  

 (d) to enhance means of livelihood and to increase family income ; 

 (e) to enable consumers to purchase standard quality  goods 
  which are safe for consumption ; 

 (f) to promote cottage industries by the utilization of modern 
  technical know-how which would raise efficiency ; 

 (g) to produce and sell goods of a standard quality not only in the 
  local market, but also in the foreign market ; 

 (h) to assist in the formation of co-operative societies. 

Chapter III 
Registration 

4.  A person conducting a cottage industry or a person desirous of doing 
so, who wishes to register under this Law shall apply in the manner prescribed by 
the Department. 
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၅။ ဦးစီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၄ အရ ေလာက်ထားလာသည့် ေလာက်လာများကိုစိစစ်ခြ င်း၊ စစ်ေဆး 
 ခြ ငး်  ပြ လပု်ပးီေနာက် သတ်မှတ်ချက် ှင့်ညီ ွတ်ပါက မှတ်ပုံတင်ေပးရမည်။   

၆။ ဦးစီးဌာနသည် မှတ်ပုံတင်ေကး၊ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ေကး ငှ့် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်း 
ကာလတိုကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ ထို ပြ င် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့် ကာလအတွငး် 
မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သတ်မှတ်သည့်ဒဏ်ေကးကိုလည်း ေပးေဆာင်ရမည်။ 

အခန်း(၄) 

လုပ်ငန်းရှင်၏ တာဝန် ငှ့် ခံစား ိုင်ခွင့်များ 

၇။ လပုင်န်းရှင၏် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုငး်ဖြ စ်သည် -- 

 (က) မတှပ်ုံတငေ်ကး၊ မတှ်ပုံတင်အသစ် လလဲယှေ်ကး၊ ဒဏ်ေကး ငှ့် အခြ ားေပး 
  ေဆာင်ရန်ရှေိသာ အခွန်အခများကို ေပးေဆာင်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) ဦးစီးဌာန၏  ကးီကပ်ခြ ငး် ငှ့် စစ်ေဆးခြ င်းကို ခံယူခြ ငး်၊  

 (ဂ) လပု်ငန်းလဲေပြ ာငး်ခြ ငး် ငှ့် ေနရပ်လိပစ်ာေပြ ာငး်ေရ ခြ င်းတိုကို ဦးစီးဌာနသို  
   ကိ တငအ်ေကာငး်ကား ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) ဝန်ကးီဌာန ငှ့် ဦးစီးဌာနတိုက ထုတ်ပြ န်ေသာအမိန် ှင့် န်ကားချက်များကို
  လိုက်နာခြ ငး်၊  

 (င) တည်ဆဲဥပေဒများကို လိုက်နာခြ ငး်။ 

၈။ လပုင်န်းရှင၏် ခံစား ိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စသ်ည်- 

 (က) ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်ေရး ှင် ့ ကုန်ပစည်းအရည်အေသွး မြ င် ့မားေရး
  အတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်ဖြ င့် လဲေပြ ာငး်ေပးသာ နည်းပညာရပ် 
  များကို ရယူခြ ငး်၊ 

 

  may appoint advisors. When such formation and appointment 
  are made, may determine the duties and powers of such 
  bodies and advisers. 

13. The Minister – 

 (a) shall give a decision if a dispute arises as to whether it is a 
  cottage industry or not ; 

 (b) the decision of the Minister under sub-section  

  (a) shall be final and conclusive. 

14. The Minister shall give a decision on an appeal submitted by the 
entrepreneur. 

 

Chapter VII 

Invalidation of Registration 

15. When any of the following events occur, registration is invalidated: -- 

 (a) expiration of the term of registration ; 

 (b) permitting the application of the entrepreneur to cancel  
  registration ; 

 (c) cancellation of registration ; 

 (d) termination of the enterprise under any existing law. 
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  (ခ) မိမိထုတ်လုပ်ေသာ စံချိန်စံ န်းမီကုန်ပစည်းများကို ိုင်ငံခြ ားေစျးကွက် 
   များသို  သတ်မှတ်ချက် ှင်အ့ညီ တင်ပိုေရာင်းချ ိုင်ခွင့် ရှိခြ ငး်၊ 

  (ဂ)  ပြ ည်ပသို ကုန်ပစည်းတင်ပိုေရာင်းချခြ င်းဖြ င့် ရရှိေသာ ိုင်ငံခြ ားေငွများ 
   ကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများ ှင့်အညီ ကုန်ကမး်၊ စက် ှင့် စက် 
   ကိရိယာအရန်ပစည်းများ ဝယ်ယူ ိုင်ခွင့် ရှိခြ ငး်၊ 

  (ဃ) ဝန်ကးီဌာ၏ ခွင့်ပြ ချက်ဖြ င့်  ပြ ညပ် ိငုင်မံျားသို  သွားေရာက်ေလ့လာ 
    ခြ ငး်၊ ေဆွးေ ွးပွဲတကေ်ရာက်ခြ င်း၊ သင်တန်းတက်ေရာက်ခြ ငး်၊ 

  (င) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ပြ ချက်ဖြ င့်  ပြ ည်ပမှကမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီ
   ရယူ ိငု်ခြ င်း၊ 

  (စ) ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် ေချးေငွများ၊ အေထာက်အပံ့များ 
   ရယူခြ ငး်၊ 

  (ဆ) ဦးစီးဌာန ငှ့် အစိုးရဌာနများက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးေသာ
   အခြ ားအခွင့်အေရးများကို ခံစားခွင့်ရှိခြ ငး်။ 

 

အခန်း(၅) 

န်ကားေရးမှ းချ ပ်၏ တာဝန် ငှ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၉။ န်ကားေရးမှ းချ ပ၏် တာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတိုငး်ဖြ စသ်ည်- 

 (က) အေခြ ခံမူများကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 (ခ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် လိုအပေ်သာ
  နည်းပညာရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်ဖြ င့် လဲေပြ ာငး်ေပးခြ ငး်၊ 

  

 (b) revoking and cancelling the registration of an entrepreneur  

  who has not abided by the order or directive issued under this 

  Law ; 

 (c) issuing orders and directives in respect of cottage industries;

 (d) delegating his duties and powers to any officer of the 

 Department or to any working body.  

 

Chapter VI 

Powers of the Minister 

11. The Minister may, in respect of a cottage industry pass the following 

orders:- 

 (a) granting registration; 

 (b) suspending the registration; 

 (c) cancelling the registration. 

12. The Minister- 

 (a) may lay down program  for the promotion of cottage  

 industries; 

 (b) may form such bodies as may be necessary to assist and  

  supervise the cottage industries and 
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  ထိုသိုဖွဲ စည်းခြ ငး်၊ ခန်ထားခြ ငး်ပြ ပါက ယင်းအဖွဲ ှင့် အကေံပးပုဂိ လ် 

 တို၏ တာဝန် ငှ့် လပု်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 

၁၃။ ဝန်ကးီသည်-- 

 (က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ဟုတ် မဟုတ် ှင့်စပ်လျဥး်၍ အငြ ငး်ပာွးမ

  ေပ ေပါက်လာပါက အဆုံးအဖြ တ်ေပးရမည၊် 

 (ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဝန်ကးီ၏ ဆုံးဖြ တ်ချကသ်ည် အပးီအပြ တ်  ဖြ စေ်စရမည။် 

၁၄။ ဝန်ကးီသည် လုပ်ငန်းရှငက်တင်သွင်းလာေသာ အယူခံမကို အဆုံးအဖြ တ် ေပးရမည်။ 

 

အခန်း(၇) 

မှတ်ပုံတင် ပျက်ပြ ယ်ခြ င်း 

၁၅။ ေအာက်ပါ အေကာငး်တစရ်ပရ်ပ် ေပ ေပါကလ်ာသည့်အခါ မှတ်ပုံတင်ပျက်ပြ ယ်သည်- 

 (က) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကနုဆ်ုံးခြ င်း 

 (ခ) လုပ်ငန်းရှင်က မှတ်ပုံတင်ထားခြ င်းကို ပယ်ဖျက်ေပးပါရန် ေလာက်ထားခြ င်းကို

  ခွင့် ပြ ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) မတှပ်ုံတင် ပယ်ဖျက်ခံရခြ ငး်၊ 

 (ဃ) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရ လပု်ငန်းရပ်စဲခံရခြ ငး်။ 

5. The Department shall, after scrutiny and inspection of the applications 

made under section 4 grant registrations if they are in conformity with the 

stipulation. 

6. The Department shall determine the registration fees, fees for renewal 

of registration and the term of registration. In addition, if there is failure to renew 

registration within the period determined by the Department, the fine 

prescribed shall also be paid. 

Chapter IV 

Duties and Rights of the Entrepreneur 

7. The duties of the entrepreneur are as follow;- 

 (a) paying the registration fees, fees for the renewal of registration 

  and other payable duties and taxes; 

 (b) submitting to the supervision and inspection of the Department; 

 (c) giving prior intimation to the Department in respect of the 

  transfer of industry and change of address; 

 (d) abiding by the orders and directives issued by the Ministry and 

  the Department; 

 (e) abiding by the existing laws. 

8. The rights of the entrepreneur are as follows;- 

 (a) acquiring technical know-how transferred by the Department 

with stipulation, for enhanced production of goods and improvement in the 

quality of goods; 
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 (ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ငှ့်စပ်လျဥ်း၍ တီထွင်စမ်းသပ်ခြ င်း ငှ့် သုေတ 

  သနပြ လပု်ခြ င်းမရှရှိေသာ ရလဒ်များကို  လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ေရးအတွက် 

  အသုံး ပြ ေစခြ ငး်၊ 

 (ဃ) စီမကံိန်း ှင့် ဘ ာေရးဝန်ကးီဌာန ှင့်ညိ ိင်း၍ အခွနသ်က်သာခွင့်ရရှိေရး

  အတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်၊ 

 (င)  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ ကုန်ပစည်းပြ ပွဲများတွင် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများမှ 

  ထုတ်လုပ်ေသာ စံချိန်စံ န်းမီ ကုန်ပစည်းများကို  ပြ သ ိုင်ရန် ငှ့် ေရာင်းချ ိုင်ရန် 

  စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်၊ 

 (စ) ှီးေ ှာဖလှယ်ပွမဲျား  ပြ လပု်ခြ ငး်၊ ကမ်းကျင်သူများ စုစည်းေပးခြ ငး်၊  ပြ ပွဲပိ ငပ်ွဲ

   ပြ လပု်၍ ဆုများ ချီးမြ င့်ခြ ငး်၊ ဉာဏ်ပူေဇာ်ခချီးမြ င့်ခြ ငး်၊ 

 (ဆ)  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပ ေချးေငွများ ငှ့် ေထာက်ပံ့ေကးများ ရရှိ ိုင်ရန် ညိ ငိ်းေဆာင်ရွက် 

  ေပးခြ ငး်၊ 

 (ဇ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေစေရးအတွက် စုေပါင်း

  လပု်ကိုင် ိငု်ရန် အသင်း၊ အဖွဲ  ဖွဲ စည်းေပးခြ ငး်၊ 

 (စျ) သတင်းစာ၊ ေရဒီယို၊ ပု်မြ င်သံကားတိုမှတစ်ဆင့် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း 

  များကို အများပြ ည်သူတိုသိရှိ ိငု်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်။ 

၁၀။ န်ကားေရးမှ းချ ပ၏် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်သည်-- 

 (က) ဤဥပေဒအရ မတှပ်ုံတငသ်ည်ဖြ စေ်စ၊ မတှပ်ုံမတငသ်ည်ဖြ စေ်စ မညသ်ည့် 

  အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို မဆိုဝင်ေရာက်စစေ်ဆးခြ ငး်၊ စာရင်းများ

  ေတာင်းခံခြ ငး်၊ 

 (c) causing the utilization of results obtained from creative  

  experiments and research relating to cottage industries for the 

  progress of the said industries; 

 (d) carrying out in consultation with the Ministry of Planning and 

  Finance for obtaining relief from taxes; 

 (e) making arrangements for the display and sale of goods of 

  standard quality produced by the cottage industries at local 

  and foreign trade exhibitions; 

 (f) holding seminars and convening of experts, holding exhibitions 

  and competitions and awarding prizes and awarding  

  honorariums; 

 (g) negotiating to obtain local and foreign loans and grants, 

 (h) forming associations and bodies to enable collective  

  performance for the development of cottage industries; 

 (i) carrying out, through the media of newspapers, radio and 

  television to enable the public to be informed about cottage 

  industries. 

10. The powers of the Director General are as follows;- 

 (a) entering, inspecting and calling for accounts any cottage 

  industry, whether registered or not under this Law; 
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 ၆ 



 (ခ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပြ န်ေသာ အမိန် သိုမဟုတ် န်ကားချက်ကို မလိုက်နာေသာ 
  လပုင်န်းရှင၏် မှတ်ပုံတင်ကို ုပ်သိမ်းခြ င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြ ငး်၊ 

 (ဂ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ ှင့်စပ်လျဥး်၍ အမိန် ၊ န်ကားချက်များ
  ထတု်ပြ န်ခြ ငး်၊ 

 (ဃ) မိမ၏ိ တာဝန် ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဦးစီးဌာနရှိအရာရှိ တစဦ်းဦးအားဖြ စေ်စ၊ 
  အဖွဲအားဖြ စေ်စ လဲအပ်၍ ေဆာင်ရွက်ေစခြ ငး်။ 

 

အခန်း(၆) 

ဝန်ကီး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 
 

၁၁။ ဝန်ကီးသည် အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်း ငှ့် စပ်လျဥ်း၍ ေအာက်ပါအမိန်များကို ချမှတ် 
ိုငသ်ည်-- 

 (က) မတှပ်ုံတငေ်ပးခြ ငး်၊ 

 (ခ) မတှပ်ုံတင်ခြ ငး်ကို ဆိုင်းငံ့ခြ င်း၊ 

 (ဂ) မတှပ်ုံတငထ်ားခြ ငး်ကို ပယ်ဖျက်ခြ ငး်။ 

၁၂။ ဝန်ကးီသည်-- 

 (က) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများ  မြ င့်တင်ေရးအတွက် အစီအမံများ ချမှတ် ိုင် 
  သည်၊ 

 (ခ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလုပ်ငန်းများကို အေထာက်အကူပြ ရန် ငှ့်  ကီးကပ် ိုင်ရန် 
  လိုအပသ်ည့် အဖွဲများကိုဖွဲ စည်းခြ င်း၊ အကေံပးပုဂိ လမ်ျားကို ခန်ထားခြ ငး်ပြ  
  ိုငသ်ည်။ 

 (b) having the right to export and sell goods of standard quality 
  produced by him in foreign markets in accordance with the 
  stipulation; 

 (c) having the right to purchase raw materials, machinery and 
  mechanical spare parts in the manner prescribed, with foreign 
  exchange derived from the export and sale of goods abroad; 

 (d) making study tours. Attending seminars and training course in 
  foreign countries with the approval of the Ministry; 

 (e) being able to obtain the assistance of experts from abroad with 
   approval of the Ministry; 

 (f) obtaining loans and grants with the approval of the Ministry; 

 (g) being entitled to enjoy other rights which are prescribed from 
  time to time by the Department and Government Departments. 

 

 

Chapter V 
Duties and Powers of the Director General 

9. The duties of the Director General are as follows;-- 

 (a) implementing the basic principles; 

 (b) transferring with stipulation technical know-how required for 
  the development of cottage industries; 
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