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税
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အခန ်း ၄ အလိုြ ခန ့်ထာ်းခရ်းသခဘာတစူာချျုြ  ၂၊ အခွန နငှ ့် အာမခံ 

No. ခ ေါဟာရ စာဖတ နည ်း ဘာသာ ြန ဆ ို ခင ်း မှတ ချက 

1 控除（する） こうじょ（する） န္ှုတယ်ူ(သည်)

မူလသငပွမာဏမ  

သတမ် တသ်ည်ဲ့သငပွမာဏကှိ ုန္ှုတယ်ခူ င််း။ 

အဓှိကအာ်းခဖင်ဲ့ အ နွသ်ငသွပ်းသဆာငတ် ဲ့အ ါ

 သ ်ုးတယ်

家族
か ぞ く

を養
やしな

っている人
ひと

は、「扶養
ふ よ う

控除
こうじょ

」

を受
う

けられる場合
ばあい

がある

မ   ှိသုနသည်ဲ့မှိသာ်းစုဝငရ် ှိသည်ဲ့လသူည်

 မ   ှိသုကသ်ာ ငွ်ဲ့ 

  စာ်းန္ှိငုသ်ည်ဲ့အ ါလည််းရ ှိသည။်

2 ボーナス ぼーなす အပှိုဆသုကက်း

3 有休 ゆうきゅう လပ်ုသက ်ငွ်ဲ့

အလပ်ု ငွ်ဲ့ယသူပမ ဲ့ လပ်ု သပ်းတ ဲ့ 

 ငွ်ဲ့အမ ှိြုံ်းအစာ်း န္ စ်စဉ်လပ်ုသက ်ငွ်ဲ့ 

န္ စ်စဉ်လပ်ုသက ်ငွ်ဲ့ကှိ ုအတှိ ု ြုံပ်သခပာလျှင ်

「有休
ゆうきゅう

｣ "လပ်ုသက ်ငွ်ဲ့"ခဖစ်သာွ်းသည။်

来週
らいしゅう

、有休
ゆうきゅう

をとるので申請書
しんせいしょ

を出
だ

した

သနာကတ်စ်ပတတ်ငွ ်

လပ်ုသက ်ငွ်ဲ့ယ ူ ငသ်သာသကကာင်ဲ့ 

သလျှာကလ် ာကှိ ုတငသ်ည။်

4 代休 だいきゅう အစာ်းထှိ်ုးနာ်းရက်

အလပ်ုပှိတရ်ကတ်ငွ ်အလပ်ုလပ်ုသည်ဲ့အ ါ 

ထှိနုာ်းရကက်ှိ ုအစာ်းထှိ်ုး၍ 

အလပ်ုကှိနုာ်း ငွ်ဲ့ရသည်ဲ့ရက။်

5 労働基準法 ろうどうきじゅんほう အလပ်ုသမာ်းစ န္ှုန််းဥပသဒ
အလပ်ုလပ်ုကှိငုခ် င််းဆှိငုရ်ာစ   ှိနစ် န္ှုန််းမ ာ်းသ

တမ် တထ်ာ်းသသာဂ ပနန်္ှိငုင် ၏ဥပသဒ

6 労働条件 ろうどうじょうけん အလပ်ုသမာ်း  စာ်း ငွ်ဲ့

7 税金 ぜいきん အ နွ်

8 所得税 しょとくぜい ဝငသ်င ွနွ်
တစ်န္ စ်အတငွ််းရရ ှိတ ဲ့လစာသငစွသည်ဲ့ 

ဝငသ်ငသွပေါ်မူတညပ်ပ ်း သပ်းသဆာငမ်ယ်ဲ့အ နွ်

ဥြမာ
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9 住民税 じゅうみんぜい စညပ်င ်နွ်
သနထှိငုသ်နတ ဲ့ ပမှိြုံွဲ့ ရွာသဒသကှိ ု

သပ်းသဆာငရ်မယ်ဲ့အ နွ်

10 厚生年金 こうせいねんきん အလပ်ုပငစ်ငအ်ာမ  

ကမုပဏ န္ င်ဲ့အစှို်းရဝနထ်မ််းမ ာ်းကဝငသ်ည်ဲ့ပငစ်

ငခ်ဖစ်၍ အသကက်က ်းလာသည်ဲ့အ ါ၊ 

မသနစွ်မ််းခဖစ်လာသည်ဲ့အ ါ၊ 

သသဆ ်ုးသည်ဲ့အ ါ 

ပငစ်ငသ်ကက်းရန္ှိငုသ်သာပငစ်င်

11 雇用保険 こようほけん အလပ်ုအာမ  

အလပ်ုလကမ် ဲ့ခဖစ်သည်ဲ့အ ါ၊ 

အလပ်ုအသစ်ခပနရ် ာသည်ဲ့အ ါ 

အာမ  သကက်းရရ ှိန္ှိငုသ်ည်ဲ့အာမ  အမ ှိြုံ်းအစာ်း

12 健康保険 けんこうほけん က န််းမာသရ်းအာမ  

အာမ  ထာ်းသနူ္ င်ဲ့ သူ ဲ့မှိသာ်းစုဝငမ် ာ်း 

သဆ်းကသုမှု  ယသူည်ဲ့အ ါ 

အာမ  သကက်းရရ ှိန္ှိငုသ်ည်ဲ့အာမ  အမ ှိြုံ်းအစာ်း

13 社会保険 しゃかいほけん လမူှုဖူလ သုရ်းအာမ  

က န််းမာသရ်းအာမ  ၊ 

အလပ်ုသမာ်းနစ်နာသကက်းအာမ  ၊ 

ခပြုံစုသစာင်ဲ့သရ ာကမ်ှုအာမ  ၊ အလပ်ုအာမ  ၊ 

အလပ်ုသမာ်းနစ်နာသကက်းအာမ  ကှိ ု

ခ  ြုံင သု ေါ်ဆှိသုည်ဲ့အမည။် အဓှိကအာ်းခဖင်ဲ့ 

ကမုပဏ ဝနထ်မ််းမ ာ်းကဝငသ်ည်ဲ့ 

က န််းမာသရ်းအာမ  န္ င်ဲ့ 

အလပ်ုပငစ်ငအ်ာမ  ကှိဆုှိလုှိသုည။်
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14 労災 ろうさい
လပ်ုငန််း ငွ ်

ထှိ ှိကုဒ်ဏရ်ာရမှု

「労働災害
ろうどうさいがい

」"လပ်ုငန််း ငွ ်

ထှိ ှိကုဒ်ဏရ်ာရမှု"၏ အတှိသုကာက။် 

အလပ်ုလပ်ုသနစဉ် ဒဏရ်ာရခ င််းန္ င်ဲ့ 

အလပ်ုသကကာင်ဲ့သနမသကာင််းခဖစ်ခ င််းကှိဆုှိလုှို

သည။်

15 労災保険 ろうさいほけん
အလပ်ုသမာ်းနစ်နာသကက်း

အာမ  

လပ်ုငန််း ငွ ်ထှိ ှိကုဒ်ဏရ်ာရမှုအတကွ ်

သဆ်းကသုစရှိတက်နုက် ခ င််း၊ 

အလပ်ုမလပ်ုန္ှိငုခ် င််း၊ 

မသနစွ်မ််းခဖစ်ခ င််းတှို ဲ့အတကွ ်တစ်လ ်ုးတစ်  

 အာမ  သကက်းရရ ှိန္ှိငုသ်သာအာမ  အမ ှိြုံ်းအစာ်း

建設関連職種　 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.


