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အခန ်း ၄ အလပု ခန ့်ထော်းရ ်းသရ ောတစူောခ ျုပ  ၂၊ အခွန နငှ ့် အောမခံ 

No. ရ ေါဟော စောဖတ နည ်း  ောသောပပန ဆ ပုခင ်း မှတ ခ က ဥပမော

1 控除（します） こうじょ（します） နှုတယ်ူ(သည)် မူလင ွေပမာဏမှ သတမှ်တသ်ည့််င ွေပမာဏက ို 

နှုတယ်ခူြ ််း။ အဓ ကအာ်းခြ ့်် 

အြွေနင် ွေငပ်းင ာ တ် ့်အြါ  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

があります。

မှှီြ ိုငနသည့််မ သာ်းစိုဝ ရှ် သည့််လသူည် မှှီြ ိုသကသ်ာြွေ ့််

 ြ စာ်းန ို သ်ည့််အြါလည််းရှ သည။်

2 ボーナス ぼーなす အပ ို ိုင က်း

3 有休 ゆうきゅう လိုပ်သကြ်ွေ ့်် အလိုပ်ြွေ ့််ယငူပမ ့် လိုပ်ြငပ်းတ ့် ြွေ ့််အမ   ်းအစာ်း 

နစ်ှစဉ်လိုပ်သကြ်ွေ ့်် နစ်ှစဉ်လိုပ်သကြ်ွေ ့််က ို 

အတ ိုြ  ပ်ငခပာလျှ ် 「有休
ゆうきゅう

｣ 

"လိုပ်သကြ်ွေ ့််"ခြစ်သွော်းသည။်

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

しました。

ငနာကတ်စ်ပတတ်ွေ ် လိုပ်သကြ်ွေ ့််ယြူ  င်သာင ကာ ့််

 ငလျှာကလ် ာက ို တ သ်ည။်

4 代休 だいきゅう အစာ်းထ ို်းနာ်းရက် အလိုပ်ပ တရ်ကတ်ွေ ် အလိုပ်လိုပ်သည့််အြါ 

ထ ို ့်နာ်းရကက် ို အစာ်းထ ို်း၍ 

အလိုပ်က ိုနာ်းြွေ ့််ရသည့််ရက။်

5 労働基準法 ろうどうきじゅんほう အလိုပ်သမာ်းစ နှုန််းဥပငေ အလိုပ်လိုပ်က ို ခ်ြ ််း  ို ရ်ာစ ြ  နစ် နှုန််းမ ာ်းသတမှ်တထ်

ာာာ်းငသာဂ ပနန် ို  ် ၏ဥပငေ

6 労働条件 ろうどうじょうけん အလိုပ်သမာ်းြ စာ်းြွေ ့််

7 税金 ぜいきん အြွေန်

8 所得税 しょとくぜい ဝ င် ွေြွေန် တစ်နစ်ှအတွေ ််းရရှ တ ့်လစာင ွေစသည့်် 

ဝ င် ွေငပေါ်မူတညပ်ပှီ်း ငပ်းင ာ မ်ယ့််အြွေန်

9 住民税 じゅうみんぜい စညပ် ြ်ွေန် ငနထ ို င်နတ ့် ပမ  ြို့ ရွေ ာငေသက ို ငပ်းင ာ ရ်မယ့််အြွေန်

10 厚生年金 こうせいねんきん အလိုပ်ပ စ် အ်ာမြ ကိုမပဏှီန ှ့််အစ ို်းရဝနထ်မ််းမ ာ်းကဝ သ်ည့််ပစ်စ ခ်ြစ်၍

 အသကက်ကှီ်းလာသည့််အြါ၊  

မသနစ်ွေမ််းခြစ်လာသည့််အြါ၊ ငသ  ို်းသည့််အြါ 

ပ စ် င် က်းရန ို င်သာပ စ် ်
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11 雇用保険 こようほけん အလိုပ်အာမြ အလိုပ်လကမ် ့်ခြစ်သည့််အြါ၊ 

အလိုပ်အသစ်ခပနရှ်ာသည့််အြါ 

အာမြ င က်းရရှ န ို သ်ည့််အာမြ အမ   ်းအစာ်း

12 健康保険 けんこうほけん က န််းမာငရ်းအာမြ အာမြ ထာ်းသနူ ှ့်် သူ ့်မ သာ်းစိုဝ မ် ာ်း 

င ်းကိုသမှုြ ယသူည့််အြါ  

အာမြ င က်းရရှ န ို သ်ည့််အာမြ အမ   ်းအစာ်း

13 社会保険 しゃかいほけん လမူှုြူလ ိုငရ်းအာမြ က န််းမာငရ်းအာမြ ၊ အလိုပ်သမာ်းနစ်နာင က်းအာမြ ၊

 ခပ စိုငစာ ့််ငရှာကမ်ှုအာမြ ၊ အလိုပ်အာမြ ၊ 

အလိုပ်သမာ်းနစ်နာင က်းအာမြ က ို 

ခြ    ိုငြေါ်  ိုသည့််အမည။် အဓ ကအာ်းခြ ့်် 

ကိုမပဏှီဝနထ်မ််းမ ာ်းကဝ သ်ည့်် က န််းမာငရ်းအာမြ န ှ့််

 အလိုပ်ပ စ် အ်ာမြ က ို  ိုလ ိုသည။်

14 労災 ろうさい လိုပ် န််းြွေ ် 

ထ ြ ိုကေ်ဏရ်ာရမှု
「労働災害

ろうどうさいがい

」"လိုပ် န််းြွေ ် ထ ြ ိုကေ်ဏရ်ာရမှု"၏ 

အတ ိုငကာက။် အလိုပ်လိုပ်ငနစဉ် ေဏရ်ာရခြ ််းန ှ့်် 

အလိုပ်င ကာ ့််ငနမငကာ ််းခြစ်ခြ ််းက ို  ိုလ ိုသည။်

15 労災保険 ろうさいほけん အလိုပ်သမာ်းနစ်နာင က်းအာ

မြ 

လိုပ် န််းြွေ ် ထ ြ ိုကေ်ဏရ်ာရမှုအတွေက်  

င ်းကိုသစာရ တက်ိုနက် ခြ ််း၊  အလိုပ်မလိုပ်န ို ခ်ြ ််း၊ 

မသနစ်ွေမ််းခြစ်ခြ ််းတ ို ့်အတွေက် တစ်လ ို်းတစ်ြ  

အာမြ င က်းရရှ န ို င်သာအာမြ အမ   ်းအစာ်း
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