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မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက ္

အစားထ  းေပးေငြစနစ ္

ေဒဝါလခီခံ် နတ္ြငလ္စာမရထားပဲ အလ ပထ္ြကထ္ားေသာအလ ပသ္မားမ်ား  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  းေပးေငြစနစ္သညအ္လ ပ္သမားနွင့္သူ၏မ သားစ ၏လံ ၿခံဳစ တ္ခ်ရမႈ 

အတြက္ ႏ  င္ငံ၏လံ ၿခံဳေရးကြန္ယက္အေနျဖင့္ ေဒဝါလီခံခ  ်န္တြင္လစာမရထားပဲ အလ ပ္ထြက္ထားေသာအလ ပ္သမားက   
လစာေပးေခ်မႈအာမခံဆ  င္ရာဥပေဒအရထ  မေပးေခ်ရေသးေသာလစာ၏အခ  ် ဳ႕တဝက္က  အစ  းရမွလ ပ္ငန္းရွင္က  ယ္စား 
ေပးေခ်ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ 
အလ ပ္သမားက်န္းမာေရးနွင့္လံ ၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္း(အဖြဲ႔အစည္း)သည ္ဤစနစ္က  က်င့္သံ းကာအစားထ  းေပးေခ်ရာတြင္ 

အဖြဲ႔အစည္းသည္ထ  အစားထ  းေပးေငြနွင့္သင့္ေတာ္ေသာပမာဏအတြက္အလ ပ္သမား၏လက္ခံမႈက  ရယူျပီးလစာေတာင္း
ဆ  ခြင့္က  က  ယ္စားယူကာလ ပ္ငန္းရွင္ထံမွေတာင္းခံပါသည္။ 

 

အစားထ  းေပးေငြလက္ခံယူမည့္သူသည္ေအာကပ္ါတ  ႔နွင့္က  က္ညီရမည္။ 
1  မေတာ္တဆမႈအာမခံရွ ေသာလ ပ္ငန္းက  ၁နွစ္အထက္လ ပ္က  င္ေနေသာလ ပ္ငန္းရွင္(အဖြဲ႔အစည္း၊တစ္ဦးပ  င္)မွ 
 အလ ပ္ခန္႔အပ္ထားျပီးေဒဝါလီခံခ  ်န္တြင္လစာမရထားပဲအလ ပ္ထြက္ထားေသာအလ ပ္သမား(လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္း 
ဥပေဒအပ  ဒ္၉ရွ အလ ပ္သမားမ်ားသာ) 

 
2 တရားရံ းတြင္ေဒဝါလီခံရန္ေလွ်ာက္ထားခ  ်န္(ဥပေဒေၾကာင္းအရေဒဝါလီခံလွ်င္)သ  ႔မဟ တ္လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ 
ေရးမႈးထံအမွန္တကယ္ေဒဝါလီခံရန္ေလွ်ာက္ထားခ  ်န္(လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံလွ်င္)မတ  င္မီွ၆လမွ၂နွစ္အတြင္း 
ထ  လ ပ္ငန္းမွအလ ပ္ထြက္ထားသူ 
(သတ )အလ ပ္ထြက္ျပီး၆လအတြင္းတရားရံ းသ  ႔ေဒဝါလီခံရန္ေလွ်ာက္ထားခ  ်န္စသည့္ေလွ်ာက္ထားမႈသ  ့မဟ တ္ 
လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းၾကီးၾကပ္ေရးမႈးအသ အမွတ္ျပဳေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွ ပါကအစားထ  းေပးေငြမခံစားန  င္ပါ။ 

 

3  မေပးေခ်ရေသးေသာလစာပမာဏနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးစာရင္းရွင္းေပးသူစသည့္အေထာက္အထား(ဥပေဒေျကာင္းအရ 
ေဒဝါလီခံလွ်င္)သ  ႔မဟ တ္လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈး၏စစ္ေဆးမႈ(လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံလွ်င္)က  ခံယူထားသူ   

အစားထ  းေပးေငြလကခ္နံ  ငသ္ ူⅡ 

၆လအၾကာ ၂နွစ္အၾကာ 

ဤကာလအတြင္းအလ ပ္ထြကသ္ူမ်ားမွာအက်ံ းဝင္သည္။ 

၂နွစ္ျပည့္သည့္ရက္ 
(၂၀၁၈ခ နွစ္ဇူလ  င္လ၂၅) 

၆လမတ  င္မီွ 
(၂၀၁၆ခ နွစ္ဇူလ  င္လ၂၆) 

ေဒဝါလခံီရန္ေလွ်ာကထ္ားခ် န္ 
(၂၀၁၇ခ နွစ္ဇန္နဝါရီလ၂၆) 

မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြကအ္စားထ  းေပးေငြစနစ္ Ⅰ 
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လ ပ္ငနး္ခြငအ္ာမခံရွ ေသာလ ပင္နး္ 
အလ ပ္သမားအာမခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားက  လက္ခံက်င့္သံ းေသာလ ပ္ငန္းက  ဆ  လ  သည္။ အလ ပ္သမား ၁ဦး 

အထက္ခန္႔အပ္ထားေသာလ ပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္စ  က္ပ  ်ဳးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးလ ပ္ငန္းအခ  ်ဳ႕တဝက္မွအပ အက န္အက်ံဳးဝင္ပါသည္။  
သ  ႔ေသာ္အတူေနမ သားစ မ်ားက  ခန္႔အပ္ထားေသာလ ပ္ငန္းမ်ားမပါဝင္ပါ။ 

အလ ပသ္မား(လ ပ္ငနး္ခြင္စနံႈနး္ဥပေဒအပ  ဒ၉္ပါအလ ပသ္မားမ်ားသာ) 
ေဒဝါလီခံထားေသာလ ပ္ငန္းရွင္မွအလ ပ္ခန္႔ထားျပီး လစာရရွ ေနခ့ဲသူက   ဆ  လ  သည္။ (အခ  ်န္ပ  င္းအလ ပ္သမား အပါအဝင္) 
အတူေနမ သားစ မ်ားအတြက္မူလ ပ္ငန္း၏ဝန္ထမ္းအျဖစ္အလ ပ္လ ပ္က  င္ေနေသာပံ စံျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ားအားျဖင့္လက္ေတြ႔လ ပ္ငန္းရွင္နွင့္အက  ်ဳးအျမတ္က  အတူတကြခံစားကာလ ပ္ငန္းရွင္ကဲ့သ  ႔ျဖစ္သည္ဟ ယူဆျပီး 
အေျခခံအားျဖင့္အလ ပ္သမားဟ မသတ္မွတ္ပါ။ 
သ  ႔ေသာ္မ သားစ လ ပ္ငန္းဥပေဒအရထပ္တ  းလ ပ္ငန္းမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္လ ပ္က  င္ေသာမ သားစ ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားမပါပါ။ တစ္ဖန္ 
က  ယ္စားျပဳခြင့္ရရွ ထားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားလဲအက်ံဳးမဝင္ပါ။ 

အစားထ  းေပးေငြအတြကအ္က်ံဳ းဝင္ေသာေဒဝါလ ီ

  (1)  ဥပေဒေျကာင္းအရေဒဝါလီခံယူျခင္း 
          ေဒဝါလီခံရန္စတင္လ ပ္ေဆာင္သည့္ေန႔သတ္မွတ္ျခင္း(ေဒဝါလီခံျခင္းဥပေဒ)၊အထူးစာရင္းရွင္းရန္စတင္လ ပ္ေဆာင္ရန္အမ န္႔  
          (က မၸဏီဥပေဒ)၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းစတင္လ ပ္ေဆာင္ရန္ဆံ းျဖတ္ျခင္း (က မၸဏီျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္းဥပေဒ) 
  (2) လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံယူျခင္း (အေသးစားနွင့္အလတ္စားလ ပ္ငန္းမ်ားသာ)  
         လ ပ္ငန္းေဒဝါလီခံရျပီးလည္ပတ္မႈရပ္တန ္႔ကာျပန္လည္လည္ပတ္န  င္မည္ဟ ယူဆရန္မရွ ျခင္း သ  ႔မဟ တ္  

လစာေပးန  င္စြမ္းမရွ သည့္အေျခအေနမရွ ျခင္းတ  ႔နွင့္ပတ္သတ္ျပီးလ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွေထာက္ခံထားလွ်င္  

a) လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရပ္တန္႔ျခင္းဟူသည္မွာ 
လ ပ္ငန္းခြင္က  ပ တ္ထားျပီးအလ ပ္သမားမ်ားအားလံ းအလ ပ္ဆံ းရံႈးျခင္းေၾကာင့္ထ  လ ပ္ငန္း၏မူလလ ပ္ငန္း 
မ်ားရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ လ ပ္ငန္းဖ်က္သ မ္းရန္လ  အပ္သည့္စာရင္းရွင္းလင္းမႈမ်ားက  လ ပ္ေဆာင္ေန 
သည့္အေျခအေနတြင္ အက်ံဳးဝင္ၿပီးလ ပ္ငန္းပမာဏက   ခ်ံဳ႕ထားေသာ္လည္းထ  လ ပ္ငန္း၏မူလလည္ပတ္မႈ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသ၍ အက်ံ းမဝင္ပါ။ 

b) ျပန္လည္လည္ပတ္န  င္မည့္ယူဆခ်က္မရွ ဟူသည္မွာ 
  ပံ မွန္အားျဖင့္လ ပ္ငန္းရွင္သည္လ ပ္ငန္းျပန္လည္စတင္ရန္အစီအစဥ္မ်ားက  စြန္႔လႊတ္ျပီး  တနည္းအားျဖင့္ 
စာရင္းရွင္းလင္းရန္ဆက္လက္လ ပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္လည္ပတ္န  င္မည့္ယူဆခ်က္မရွ ဟ  သတ္မွတ္သည္။ 

c) လစာေပးန  င္စြမ္းမရွ ဟူသည္မွာ  
ပံ မွန္အားျဖင့္ လ ပ္ငန္းရွင္တြင္ လစာေပးရန္ လံ ေလာက္သည့္အရင္းအနီွးမရွ ဘဲ ေခ်းငွားရင္းနီွးလွ်င္ပင္ 
လစာေပးန  င္စြမ္းမရွ ျခင္းက  ဆ  လ  သည္။အေၾကြးပမာဏသည္အရင္းအနီွးမ်ားထက္ပ  ေနျခင္း တနည္းအားျဖင့္ 
အေၾကြးပမာဏပ  မ်ားေနေသာ အေျခအေနက  သာဆ  လ  ျခင္းမဟ တ္ပါ။  

ဆက္လက္၍ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလ ပ္ငန္းရွင္မ်ားဟူသည္မွာေအာက္ပါတ  ႔အတ  င္းျဖစ္သည္။ 
 

 အရင္းအနွီးပမာဏသ  ႔မဟ တစ္ စ ေပါင္းရင္းနီွးမႈ ပံ မွန္အလ ပ္သမားအေရအတြက္ 

ပံ မွန္လ ပ္ငန္း 
(လက္ကားလ ပ္ငန္း၊ဝန္ေဆာင္မႈလ ပ္ငန္း၊လက္လီ
လ ပ္ငန္း မ်ားမပါ) 

ယန္းသန္း၃မီလီယံေအာက္အဖြဲ႔အစည္း အေယာက္၃၀ဝေအာက္ 

လက ားလ ပ္ငန္း ယန္းသန္း၁မီလီယံေအာက္အဖြဲ႔အစည္း အေယာက္၁၀ဝေအာက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈလ ပ္ငန္း ယန္းသန္း၅၀မီလီယံေအာက္အဖြဲ႔အစည္း အေယာက္၁၀ဝေအာက္ 

လက္လီလ ပ္ငန္း ယန္းသန္း၅၀မီလီယံေအာက္အဖြဲ႔အစည္း အေယာက္၅၀ေအာက္ 
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အစားထ  းေပးေငြေတာင္းဆ  န  င္သည့္ကာလသည္ဖ်က္သ မ္းျခင္းစသည့္ဥပေဒအေျကာင္းအရေဒဝါလီခံရာတြင္တ
ရားရံ း၏စတင္ဖ်က္သ မ္းရန္သတ္မွတ္ရက္သ  ႔မဟ တ္အမ န္႔ေပးသည့္ရက္၏ေနာက္၁ရက္မွ၂နွစ္အတြင္းလက္ေတြ႔ေဒဝါလီ
ခံရာတြင္ 
လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွေဒဝါလီခံရန္အသ အမွတ္ျပဳသည့္ရက္၏ေနာက္ရက္မွ၂နွစ္အတြင္းမေပးေခ်ရေသးေ
သာ လစာေငြအတြက္အစားထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊြာက  အဖြဲ႔ထံေလွ်ာက္ထားရမည္။ 
ထ  ကာလေက်ာ္လြန္လွ်င္အစားထ  းေပးေငြ မခံစားန  င္ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
အစားထ  းေပးေငြေပးမည့္မေပးေခ်ရေသးေသာလစာသည္အလ ပ္နားသည့္ေန႔၏၆လမတ  င္မီွရက္မွအဖြဲ႔အစည္း

ထံအစား ထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ေရွ႕ရက္အတြင္း ေပးေခ်မည့္ကာလေရာက္လာသည့္ သတ္မွတ္ကာလ 
လစာ(*1) နွင့္အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြ (*2)ျဖစ္သည္။ သ  ႔ေသာ္မေပးေခ်ရေသးေသာလစာစ စ ေပါင္းသည္ 
၂ေသာင္းေအာက္ျဖစ္လွ်င္အက်ံ းမဝင္ပါ။ 

 
 

  

အစားထ  းေပးေငြေတာငး္ဆ  န  ငသ္ည့္ကာလ  

အစားထ  းေငြေပးေခ်မည့္ မေပးရေသးေသာလစာ Ⅳ 

အစားထ  းေပးေငြ  

ေတာင္းဆ  န  င္သည့္ကာလ အစားထ  ေပးေငြ 
ေတာင္းဆ  သူ 

အလ ပ္သမားက်န္းမာ 
ေရးနွင့္လံ ျခံဳေရးအဖြဲ႔ 

(ဥပမာ 29.5.10) (ဥပမာ 29.5.11) (ဥပမာ 31.5.10) 

၂နွစ္အတြင္း 
ေနာက

တ္
စ္ရက

 ္

စတ
င္ဖ်က

သ္
 မ္းရန္ 

သ
တ
္မွတ

သ္
ည
့္ရက

 ္

   
  

အလ ပ္နားသည့္ရက္၏၆လမတ  င္မီွေန့ (ဥပမာ  : 
၂၀၁၆ခ နွစ္ ေအာက္တ  ဘာလ၁၂ရက္ 

(ဥပမာ : 
၂၀၁၇ခ နွစ္ဧျပီလ၁၂ရက္ေန႔) 

အလ ပ္သမားက်န္းမာေရးနွင့္လံ ျခံ ေရးအဖြဲ့ထံ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ေရ့ွရက္ 

လစာပ တ္ရက္ : လစဥ္ ၂၀ရက္ေန႔        လစာေပးသည့္ေန႔ : လစဥ္ ၂၆ရက္ေန႔ 

စက္တင္ဘာ 
၂၀၁၇ခ နွစ္ 

ေအာက္တ  ဘာ           
26 

န  ဝင္ဘာ      
   26 

ဒီဇင္ဘာ   
   26 

ဇန္နဝါရီ        
   26  

ေဖေဖာ္္ဝါရီ   
   26 

မတ္   
26 

ဧျပီ  
26 26       

ဤကာလအတြင္းေပးေခ်ရမည့္       

မေပးေခ်ရေသးေသာသတ္မွတ္လစာနွင့္အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအက်ံ းဝင္သည္။ 

(သတ ) ဧျပီလအတြက္လစာ (၂၀၁၇ခ နွစ္မတ္လ၂၁~၂၀၁၇ခ နွစ္ဧျပီလ၁၂)သည ္ေန႔စားျဖစ္သည္။ 

သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

 သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

 သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

 သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

   
သတ္မွတ္လ စာ 

မတ္လ ၂၁မွဧျပီ၁၂အထိ

လစာ 

  

၂၀၁၆ခ နွစ္ 
      

အစားထ  းေပးေငြေတာင္းဆ  န  င္သည့္ကာလ 

သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

 သ
တ္
မွတ္

လ
စာ 

  
အလုပ္ာားရန္ 

ေ ထာက္ပံေ ငြ 

Ⅰ 

မေပးေခ်ရေသ
းေသ

ာ
လ
စာအ

တ
ြက
္အ
စား

ထ
  းေပးေငြစနစ္ 

Ⅱ 

အ
စားထ

  းေပးေငြလ
က
္ခံန  င္သ

ူ 

Ⅲ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

Ⅳ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 

Ⅴ 

အ
စားထ

  းေပးေငြပမာဏ
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※1 သတ္မွတ္လစာ 
လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းဥပေဒအခန္း၂၄အပ  ဒ္၂ရွ လစဥ္၁ႀက မ္အထက္ပံ မွန္ေပးေခ်လွ်က္ရွ ေသာလစာ(ဥပမာ:အေျခ

ခံလစာ၊မ သားစ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ခရီးစရ တ္၊အခ  ်န္ပ  ေၾကး)ျဖစ္ျပီးဝင္ေငြခြန္၊ေနထ  င္ခြန္၊လူမႈဖူလံ ေရးစရ တ္စသည့္ 
ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမ်ားက  နႈတ္ပယ္ျခင္းမျပဳမီွပမာဏျဖစ္သည္။ 
 
※2 အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြ 
အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြသညအ္လ ပ္သမားပညတ္ခ်က္မ်ား၊လ ပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းမ်ား(အလ ပ္နားရန္ 

ေထာက္ပ့ံေငြသတ္မွတ္ခ်က္)စသည္တ  ႔က  အေျခခံၿပီးေထာက္ပ့ံေပးေသာအလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြက  ဆ  လ   
သည္။ လ ပ္ငန္းရွင္မွအေသးစားနွင့္အလတ္စားလ ပ္ငန္း အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြစနစ္ စသည့္က မၸဏီျပင္ပ 
ေထာက္ပ့ံေငြစနစ္တြင္အသင္းဝင္ျပီးအျခားစနစ္မ်ားမွ၎က  ေပးေခ်မည္ဆ  ေသာ္ထ  ေပးေခ်မည့္ပမာဏ 
သတ္မွတ္သည္အထ ေစာင့္ဆ  င္းၿပီးထ  ပမာဏက  ခ နွ မ္ထားေသာအစားထ  းေပးေငြနွင့္အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္သည။္ 
 
※3  ေန႔တြက္တြက္ခ်က္ျခင္း 
လစာစနစ္(ခြင့္ယူေသာ္လည္းလစာမေလ်ာ့သည့္လစာစနစ္အပါ)တြင္အလ ပ္နားသည့္ရက္သညလ္စာတြ

က္သည့္ကာလအတြင္းျဖစ္လွ်င္အလ ပ္နားသည့္ရက္မတ  င္မီွရွ လ ပ္အားအတြက္ေန႔တြက္စနစ္ျဖင့္တြက္ခ်က္မည ္
ျဖစ္သည္။  

<ေန႔တြက္စနစ္> 
လ ပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းစသည္တ  ႔တြင္အေသးစ တ္သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားအတ  င္းတြက္ခ်က္မည ္

ျဖစ္ျပီးမသတ္မွတ္ထားလွ်င္အလ ပ္တက္ရက္အလ  က္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေန႔တြက္စနစ္ျဖင့္တြက္ခ်က္ထားသည့္လစာ=လစာနွင့္လစဥ္အျခားေပးေငြမ်ား (အလ ပ္အက  င္ေထာက္ပ့ံေငြ၊ 
မ သားစ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ခရီးစရ တ္)xအမွန္တကယ္အလ ပ္လ ပ္သည့္ရက္÷သတ္မွတ္အလ ပ္လ ပ္ရက္ 
(လအလ  က္သတ္မွတ္အလ ပ္လ ပ္ရက္မတူလွ်င္တစ္နွစ္သတ္မွတ္အလ ပ္လ ပ္ရက္က  ၁၂လျဖင့္စားထားေသာပွ်မ္း
မွ်အလ ပ္လ ပ္ရက္) 
 
※4 အစားထ  းေပးေငြနွင့္အက်ံဳးမဝင္ျခင္း 

ဆ ေငြနွင့္အျခားရံဖန္ရံခါေပးအပ္ေသာလ ပ္ခ၊အလ ပ္နားရန္ျက  တင္ေထာက္ပ့ံေငြ၊ေနာက္က်မွရေသာလ ပ္ခ 
အတြက္အပ  ေငြ၊နွစ္က န္ပ  င္းရွ အခြန္ေငြအတ  းအေလ်ာ့အတြက္ျပန္အမ္းေငြ၊ဆ ေျကးေငြသ  ႔မဟ တ္လူမႈဖူလံ ေရး 
ေထာက္ပ့ံေငြ၊အမွန္တကယ္က န္က်စရ တ္အေနနွင့္ေပးေခ်ေသာခရီးစရ တ္၊အသံ းစရ တ္စသည္တ  ႔သည္အစားထ  း
ေပးေငြတြင္အက်ံဳးမဝင္ပါ။ 
 
※5 မေပးေခ်ရေသးသည့္လစာမွခ နွ မ္ျခင္း 
ေပးေခ်ရမည့္သတ္မွတ္လ ပ္ခလစာနွင့္အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြမွလက္ခံရယူျပီးျဖစ္ေသာေငြနွင့္လ ပ္ငန္းရွ

င္ဘက္မွလစဥ္နႈတ္ယူခြင့္ရွ ေသာေနထ  င္စရ တ္၊ပစၥည္းဝယ္ယူစရ တ္၊ျပန္အမ္းေငြ၊ေခ်းေငြမ်ားရွ လွ်င္ထ  စရ တ္မ်ား 
နႈတ္ယူထားျပီးေသာက်န္ပမာဏျဖစ္မည။္ 
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အစားထ  းေပးေငြပမာဏသည ္မေပးေခ်ရေသးသည့္ပမာဏ၏ အပံ ၁၀ဝပံ ၈၀ျဖစ္သည္။ သ  ႔ေသာ္ အစားထ  းေပးမည့္ 
မေပးေခ်ရေသးသည့္လစာတြင္ အလ ပ္နားခ  ်န္ရွ  အသက္အရြယ္အလ  က္ သတ္မွတ္ပမာဏရွ ပါသည္။ ထ  ပမာဏက   
ေက်ာ္လြန္လွ်င္ သတ္မွတ္ပမာဏ၏အပံ ၁၀ဝပံ ၈၀က  သာ အစားထ  းေပးမည ္ျဖစ္သည။္ 

 

အလ ပ္နားခ  ်န္ရွ အသက္ 
စ စ ေပါင္းမေပးေခ်ရေသးသည့္လစာ

၏ သတ္မွတ္ပမာဏ 
အမ်ားဆံ းအစားထ  းေပးေငြ 

အသက္၄၅နွစ္အထက္ ယန္း၃၇သ န္း ယန္း၂၉.၆သ န္း 

အသက္၃၀နွင့္၄၅နွစ္အျကား ယန္း၂၂သ န္း ယန္း၁၇.၆သ န္း 

အသက္၃၀ေအာက္ ယန္း၁၁သ န္း ယန္း၈သ န္း၈ေသာင္း 
 
ဥပမာ၁ အလ ပ္နားခ  ်န္ရွ အသက္၃၂နွစ္၊ မေပးေခ်ရေသးေသာလစာပမာဏ ယန္း၁၇သ န္း (သတ္မွတ္လစာ 

ယန္း၅သ န္း၊ အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြယန္း၁၂သ န္း)ျဖစ္လွ်င္မေပးေခ်ရေသးေသာစ စ ေပါင္းပမာဏ 
ယန္း၁၇သ န္းသည ္အသက္၃၀အထက္၄၅ေအာက္အတြက္ သတ္မွတ္ပမာဏယန္း၂၂သ န္းေအာက္တြင္ 
ရွ သျဖင့္ အစားထ  းေပးေငြ=ယန္း၁၇သ န္း×0.8=ယန္း၁၃သ န္း၆ေသာင္းျဖစ္မည္။ 

ဥပမာ၂ အလ ပ္နားခ  ်န္ရွ အသက္၄၈နွစ္၊မေပးေခ်ရေသးေသာလစာပမာဏယန္း၄၇သ န္း (သတ္မွတ္လစာ 
ယန္း၁၅သ န္း၊ အလ ပ္နားရန္ေထာက္ပ့ံေငြ ယန္း၃၂သ န္း) ျဖစ္လွ်င္ မေပးေခ်ရေသးေသာ လစာေငြ 
ယန္း၄၇သ န္းသည ္အသက္၄၅နွစ္အထက္အတြက္သတ္မွတ္ပမာဏယန္း၃၇သ န္းက   
ေက်ာ္လြန္ေနသျဖင့္ အစားထ  းေပးေငြ၏အမ်ားဆံ းပမာဏျဖစ္ေသာယန္း၂၉သ န္း၆ေသာင္းသာျဖစ္မည္။ 

 

ဥပေဒေျကာင္းအရေဒဝါလီခံျခင္းနွင့္လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံျခင္းဟူ၍အေျခအေန၂ရပ္အတြက္ေလွ်ာက္ထားပံ ကြာျခားပါသျဖင့္ 
သတ ျပဳေပးပါ။  

1 ဥပေဒေျကာငး္အရေဒဝါလခီသံည့္အေျခအေနတြငေ္လွ်ာကထ္ားပံ   
(1) အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည ္ေအာက္ပါေဒဝါလီခံယူပံ အသီးသီးရွ စီစစ္သူမ်ားထံတြင္ 
အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားရန္ လ  အပ္သည္မ်ားက  တင္ျပပါ။ 

 

ေဒဝါလီခံယူပံ  စီစစ္သူ 

ေဒဝါလီခံယူျခင္း ေဒဝါလီခံယူျခင္းဆ  င္ရာျကီးျကပ္သူ 

အထူးစာရင္းဖ်က္သ မ္းျခင္း စာရင္းရွင္းလင္းေပးသည့္စာရင္းစစ္ 

ျပည္သူပ  င္ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ၿမီးရွင္(ထ န္းသ မ္းသူ) 

လ ပ္ငန္းျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ထ န္းသ မ္းသူ 

 
(2) စာရင္းရွင္းလင္းေပးသည့္စာရင္းစစ္စသည့္ စီစစ္သူမ်ားထံမွအသ အမွတ္ျပဳလႊာရရွ ျပီးေနာက္ 

အစားထ  းေပးေငြ ေလွ်ာက္ထားသူသည္  (အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)နွင့္ 

 (အလ ပ္နားရန္အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္သက္ဆ  င္သည့္  
အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)တြင္လ  အပ္သည္မ်ားက   ျဖည့္သြင္းျပီး 
အသ အမွတ္ျပဳလႊာနွင့္တကြအဖြဲ႔အစည္းထံေပးပ  ႔ပါ။  

အစားထ  းေပးေငြပမာဏ Ⅴ 

အစားထ  းေပးေငြအတြက္ေလွ်ာကထ္ားပံ  Ⅵ 

Ⅰ 
မေပးေခ်ရေသ

းေသ
ာ

လ
စာအ

တ
ြက
္အ
စား

ထ
  းေပးေငြစနစ္ 

Ⅱ 

အ
စားထ

  းေပးေငြလ
က
္ခံန  င္သ

ူ 

Ⅲ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

Ⅳ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 

Ⅴ 

အ
စားထ

  းေပးေငြပမာဏ
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(3) အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လ  အပ္သည့္အခ်က္မ်ားအားလံ း သ  ့မဟ တ္ တခ  ်ဳ႕နွင့္ပတ္သတ္ေသာ  
ေထာက္ခံခ်က္က   စာရင္းစစ္အရာရွ စသည့္ ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ားထံမွ မရခ့ဲေသာ္ ထ  မရခ့ဲသည့္ အခ်က္မ်ား 
အတြက္ ေတာင္းခံသူသည္ လ ပ္ငန္းခြင္ စံနႈန္းႀကီးၾကပ္သူထံတြင္၄င္းတ  ႔က   ေထာက္ခံေပးရန္ 
ေလွ်ာက္ထားန  င္သည္။ 
သ  ႔ေသာ္အေသးစ တ္က  ရွင္းျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ေထာက္ခံသူထံမွရခ့ဲသည့္ေထာက္ခံလႊာမ်ားက   
တပါတည္း ယူေဆာင္ၿပီးနီးစပ္ရာလ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးရံ းတြင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 လကေ္တြ႕ေဒဝါလခီသံည့္အေျခအေနတြငေ္လွ်ာကထ္ားျခငး္ 
(1) အစားထ  းေပးေငြေတာင္းဆ  သူသည ္လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈးထံတြင္ ထ  လ ပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆ  င္းျပီး 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္န  င္ရန္အလားအလာမရွ ျခင္း သ  ႔မဟ တ္ လ ပ္ခလစာေပးန  င္စြမ္းမရွ ျခင္း စသည့္ 
အေျခအေနမ  ်ဳးတြင္ရွ ေၾကာင္း အသ အမွတ္ျပဳရန္တင္ျပရမည္။ ထ  တင္ျပခ်က္သည္ လ ပ္ငန္းမွ အနားယူခ့ဲေသာ 
အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူ၂ဦးအထက္ရွ ေသာအခါတြင္ ၁ဦးေထာက္ခံခ်က္ ရလွ်င္ လုံေလာက္ၿပီး 
ထ  ေထာက္ခံခ်က္က  အျခားတဦးတြင္လဲ အသံ းျပဳန  င္သည။္ 

(2) လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈးထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ရရွ ပါက အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည ္
ၾကီးၾကပ္ေရးမႈးထံတြင္ အစားထ  းေပးေငြေတာင္းခံရာတြင္လ  အပ္သည္မ်ားက  စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ လ ပ္ေဆာင္ရမည္။  

(3) လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးထံမွေထာက္ခံခ်က္ရျပီးလွ်င္အစားထ  းေပးေငြ ေတာင္းခံသူသည္  

(အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)နွင့္  (အလ ပ္နားရန္ 
အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ) မ်ားရွ  
လ  အပ္သည္မ်ားက   ေရးသားျဖည့္ သြင္းကာ အသ အမွတ္ျပဳ အေၾကာင္းၾကားလႊာ နွင့္အတူ အဖြဲ႔အစည္းထံေပးပ  ႔ပါ။ 

 

⑤အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း (အသ အမွတ္ျပဳလႊာျဖင့့္) 

အလ ပ္သမား 
က်န္းမာေရးနွင့္ 

လံ ျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္း 

 

လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္း 
ျကီးျကပ္သူ 

① အသ အမွတ္ျပဳေလွ်ာက္လႊာ  

② ေထာက္ခံခ်က္ေပးပ  ႔ျခင္း 

③ အသ အမွတ္ျပဳေလွ်ာက္ထားျခင္း 

④ အသ အမွတ္ျပဳအေၾကာင္းၾကားလႊာေ
ပးပ  ႔ျခင္း 

အစားထ  းေပးေငြ 
ေတာင္းခံသူ 

လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္း 

ႀကီးႀကပ္သူ 
အစားထ  းေပးေ
ငြေတာင္းခံသူ 

※ ေထာက္ခံလႊာသ   ႔မဟ တ္  
ေထာက္ခံခ်က္ အပါအဝင္ 

အလ ပ္သမား 
က်န္းမာေရးနွင့္လံ ျခံ ေ

ရးအဖ့ဲွ ④ေမးျမန္းျခင္း ေထာက္ခံသူ 

 ① အသ အမွတ္ျပဳေလွ်ာက္လႊာ 

② ေထာက္ခံခ်က္ေပးပ  ့ျခင္း 

② လ
က
္မွတ

္ထ
 တ
္ေပး 

① ေလ
ွ်ာက

္လ
ႊာ 
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အဖြဲ႔သည္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ  (မေပးေခ်ရေသးသည့္လစာ၏ 
အစားထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ) က   စီစစ္ကာေပးေခ်ရန္ ဆံ းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထ  မေပးေခ်ရေသးသည့္လစာ၏ 
အစားထ  းေပးေငြေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ေပးေခ်ရန္ အသ ေပးလႊာ (အလ ပ္နားရန္အတြက္ဝင္ေငြနွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
ပင္ရင္းမွနႈတ္ယူေပးသြင္းသည့္ဝင္ေငြခြန္၊ အထူးဝင္ေငြခြန္မ်ား အပါ)က ု  
ေလွ်ာက္ထားသူထံေပးပ  ႔ၿပီးထ  သူသတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းသ  ႔ 
ထ  အစားထ  းေပးေငြက   လႊြေဲပးပါမည္။  

ဆက္လက္၍ အစားထ  းေပးေငြသည ္သတ္မွတ္လစာ၊ အလ ပ္နားရန္အတြက္ေထာက္ပ့ံေငြသည္ အထူးအခြန္ 
အေကာက္ဥပေဒအပ  ဒ္၂၉၏၄ရွ ျပဌာန္းခ်က္အရအလ ပ္နားရန္အတြက္ေပးအပ္သည့္ဝင္ေငြဟ ယူဆၿပီးအျခားဝင္ေငြမ်ားနွင့္ 
ခြျဲခားကာအခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းခံရမည္။ သ  ႔ေသာ္ အလ ပ္နားရန္အတြက္ 
ေပးအပ္သည့္ဝင္ေငြနွင့္ပတ္သတ္ျပီးေအာက္ပါအတ  င္း ခ နွ မ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္အစားထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာေနာက္ဆံ းတြင္

 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ) တြင္ျဖည့္သြင္းတံဆ ပ္ ႏွ ပ္ထားျခင္းရွ လွ်င္ ခုနွ မ္ခံစားပ  င္ခြင့္ရွ သည္။  

လ ပ္သက္ အၿင မ္းစားဝင္ေငြခ ႏွ မ္ခြင့္ 

နွစ္၂၀ေအာက္ 
ယန္း၄သ န္း×လ ပ္သက္ 
(ယန္း၈သ န္းမျပည့္လွ်င္ယန္း၈သ န္း) 

နွစ္၂၀အထက္ ယန္း၈သ န္း＋ယန္း၇သ န္း×(လ ပ္သက္-၂၀နွစ္) 

လ မ္ညာတ ပျခင္းနွင့္အျခားမသမာမႈမ်ားျဖင့္အစားထ  းေပးေငြရယူခ့ဲျခင္း၊လ ပ္ငန္းရွင္မွထ  လ မ္ညာမႈတြင္ပူးေပါင္းကူညီျပီး 
အစီရင္ခံစာအတ အပျပဳလ ပ္ကာေထာက္ခံေပးထားသည့္အတြက္အစားထ  းေပးေငြခံစားထားလွ်င္အစားထ  းေပးေငြလက္ခံရ
ရွ သူနွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားသည္လ မ္လည္မႈျဖင့္တရားရင္ဆ  င္ရမည။္ 
တစ္ဖန္လ မ္ညာတ ပျခင္းနွင့္အျခားမသမာမႈမ်ားျဖင့္အစားထ  းေပးေငြလက္ခံခ့ဲသူနွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲသည့္လ ပ္ငန္းရွင္သည္န  
င္ငံ မွေပးထားေသာအစားထ  းေပးေငြက  ျပန္ေပးျပီး၄င္းနွင့္က  က္ညီသည့္ပမာဏ(တနည္းအားျဖင့္၂ဆ)က  ျပန္ေပးရမည္။  

အစားထ  းေပးေငြေပးအပျ္ခငး္ 

သေဘၤာသားမ်ားအတြက္အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားပံ  
သေဘၤာသားဥပေဒအခန္း၁ရွ  သေဘၤာသားမ်ားသည္立替払請求書 (အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)က   ေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနသ  ႔ 
ေပးပ  ႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတ ျပဳပါ။ 

1 ဥပေဒၾကာင္းအရေဒဝါလီခံရာတြင္ 
(1)အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည္စာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရးအရာရွ ထံတြင္ထ  ေလွ်ာက္လႊာအတြက္လ  အပ္သည္မ်ားက  ေထာက္ခံ
ေပးပါရန္ေလွ်ာက္ထာၿပီးထ  ေထာက္ခံခ်က္ရလွ်င္အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည္立替払請求書 (အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)နွင္ ့ 
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書  (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ 
ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ) တြင္လ  အပ္သည္မ်ားက   ျဖည့္သြင္းျပီးေထာက္ခံခ်က္နွင့္တကြ ေဒသဆ  င္ရာ 
သယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနသ  ႔ေပးပ  ႔ပါ။ 
(2) အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လ  အပ္သည့္အခ်က္မ်ားအားလံ း သ  ႔မဟ တ္ တခ် ဳ႕နွင့္ပတ္သတ္ေသာေထာက္ခံခ်က္က   စာရင္းစစ္ 
အရာရွ စသည့္ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ားထံမွမရခ့ဲေသာ္ ထ  မရခ့ဲသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ေတာင္းခံသူသည္ ေဒသဆ  င္ရာ သယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရး 
ဌာနမႈးမွ ေထာက္ခံေပးရန္ေလွ်ာက္ထားန  င္သည္။ အေသးစ တ္က   ရွင္းျပသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ ေထာက္ခံသူထံမွရခ့ဲသည့္ ေထာက္ခံလႊာ 
မ်ားက  တပါတည္းယူေဆာင္ၿပီးနီးစပ္ရာေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနတြင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

2 လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံရာတြင္  
(1)  အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည္ေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနမႈးထံတြင္ သေဘၤာသားသက္ေသခံလက္မွတ္က   တင္ျပျပီး 

ေထာက္ခံေၾကာင္းေတာင္းဆ  ရမည္။ ထ  ေထာက္ခံခ်က္ရရွ ပါကေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ့ေဆာင္ေရးဌာနမႈးထံတြင္ သေဘၤာသား 
သက္ေသခံလက္မွတ္နွင့္တကြ အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္လႊြာတြင္လ  အပ္သည္မ်ားက  ေထာက္ခံေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

(2)  ေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနမႈးမွထ  ေထာက္ခံခ်က္ရရွ လွ်င္အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသူသည္ 立替払請求書 
(အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)နွင့္ 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ 
သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ) တြင္ 
လ  အပ္သည္မ်ားက  ျဖည့္သြင္းၿပီးေထာက္ခံခ်က္နွင့္တကြ ေဒသဆ  င္ရာသယ္ယူပ  ႔ေဆာင္ေရးဌာနသ  ႔ေပးပ  ႔ပါ။ 
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１ ေတာငး္ဆ  ပ  ငခ္ြင့္အသံ းျပဳျခငး္ 
အစားထ  းေပးေငြလႊေဲပးေသာအခါ အဖြဲ႔အစည္းသည္ တရားဥပေဒ အပ  ဒ္၄၉၉အရ ထ  အစားထ  းေပးေငြက   လက္ခံသည့္ 

အလ ပ္သမားထံမွေငြပမာဏအတြက္သေဘာတူညီမႈရယူကာ အစားထ  းေပးေငြေတာင္းဆ  ခြင့္က   အစားထ  းရယူမည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏ  င္ငံ၏ ေၾကြးၿမီးစီမံခန္႔ခြေဲရးဆ  င္ရာဥပေဒမ်ားက  လ  က္နာၿပီးရယူထားေသာ ေတာင္းဆ  ပ  င္ခြင့္ျဖင့္ 
လ ပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွေတာင္းခံပါမည္။ 
အေသးစ တ္အားျဖင့္ဥပေဒေၾကာင္းအရေဒဝါလီခံယူရာတြင္စာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရးအရာရွ မ်ားထံထ  လ 

အတြင္းအစားထ  းေပးေငြေပးေခ်ခ့ဲေသာပမာဏက  စ ေပါင္းကာေနာက္လအေစာပ  င္းတြင္အစားထ  းရယူျခင္းနွင့္ 
ေပးေခ်မႈအေျကာင္းအရာမ်ားက  အသ ေပးကာစာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရးအရာရွ မ်ားမွလ ပ္ခလစာေၾကြးၿမီးနွင့္ 
ပတ္သတ္၍တရားရံ းထံေပးပ  ႔ခ့ဲေသာေလွ်ာက္ထားခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းျပန္စာရျပီးေနာက္ ေနာက္လလက န္ပ  င္း 
အတြင္း ေဒဝါလီခံသည့္အတြက္ ေဒဝါလီရက္မတ  င္မီွ အေၾကြးစာရင္းသ  ႔မဟ တ္ ထ  အမည္ေျပာင္းလေဲၾကာင္း 
အေၾကာင္းၾကားစာက  တရားရံ းထံေပးပ  ႔ရမည္။ လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံယူရာတြင္ ထ  လအတြင္းေပးေခ်ခ့ဲေသာ 
အစားထ  းေပးေငြပမာဏက  စ ေပါင္းကာ ေနာက္လအေစာပ  င္းတြင္ ေပးေခ်မည့္အေျကာင္းအရာမ်ားက   
လ ပ္ငန္းရွင္ထံအသ ေပးျပီးလ ပ္ခလစာ ေၾကြးက်န္ေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆ  မည္။ အဖြဲ႔အစည္းမွအစားထ  းေပးေငြ 
ေပးခ့ဲေသာ္လည္းလ ပ္ငန္းရွင္သည္ထ   ေၾကြးၿမီးက  ေပးဆပ္ရမည့္တာဝန္မွလြတ္ကင္းပ  င္ခြင့္ မရွ ပါ။ 

(1) ေဒဝါလီခံယူျခင္း၊ က မၸဏီျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း 

a) စာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရးအရာရွ သ  ႔မဟ တ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားထံတြင္လ ပ္ခလစာေၾကြးၿမီးအစားထ  းယူ 
ျခင္းက  အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 

b) တရားရံ းတြင္အေၾကြးစာရင္းသ  ႔မဟ တ္ထ  အမည္ေျပာင္းလဲေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာက  တင္ျပျပီး 
ေဒဝါလီခံယူျခင္း။ 
c) ေဒဝါလီခံယူသည့္အတြက္က န္က်စရ တ္မ်ား၊ ေၾကြးက်န္မ်ားေပးေခ်ျခင္း၊ ဦးစားေပးရမည့္ေဒဝါလီရက္မတ  င္မီွ 
ေၾကြးၿမီးမ်ားအတြက္ အျမတ္ေဝစ   

(2) ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး၊အထူးစာရင္းရွင္းလင္းေရး 
a) ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးစာရင္းရွင္းအရာရွ (ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး)သ  ့မဟ တ္စာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရး 
အရာရွ ထံတြင္လ ပ္ခလစာအစားထ  းရယူျခင္းက  အေၾကာင္းၾကားျခင္းနွင့္ေပးေခ်ရန္ေတာင္းခံျခင္း။ 
b) ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးစာရင္းရွင္းအရာရွ (ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး)သ  ႔မဟ တ္စာရင္းဖ်က္သ မ္းရွင္းလင္းေရး 
အရာရွ ထံတြင္ေၾကြးၿမီးစီစစ္ေထာက္ခံလႊာ၊ျပန္လည္ေပးေခ်မည့္အစီအစဥ္တင္ျပရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္နွင့္ 
ေပးေခ်ရန္ေတာင္းခံျခင္း။ 

(3) လက္ေတြ႔ေဒဝါလီခံယူျခင္း 
a)လ ပ္ငန္းရွင္ထံတြင္မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  းေပးေငြအသ ေပးစာနွင့္ထ   
လ ပ္ခလစာေၾကြးၿမီးမ်ားက  ေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆ  ခ်က္။ 
b) ေပးေခ်ရန္ႏႈ းေဆာ္ျခင္း။ 
c)လ  အပ္သလ  ပ  င္ဆ  င္မႈမ်ားက  ေၾကြးေျပလည္မႈမရွ မခ်င္းထ န္းသ မ္းထားျခင္းနွင့္ယာယီထ န္း 
သ မ္းထားျခင္း၊ အေပါင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆ  ျခင္း၊တရားမေၾကာင္း အရ တရားစြဆဲ  ျခင္းမ်ားအတြက္ 
လ ပ္ခလစာေၾကြးၿမီးမ်ား ထ န္းသ မ္းထားရွ ျခင္း။ 

２ အစားထ  းေပးေငြသတ္မတွေ္ပးေခ်ျခငး္ 
အစားထ  းေပးေငြသတ္မွတ္ေပးေခ်ရာတြင္ တရားမဥပေဒအပ  ဒ္၄၈၈နွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လ ပ္ငန္းတာဝန္ 

လ ပ္ေဆာင္ပံ လက္စြအဲရ အလ ပ္နားရန္ေပးအပ္သည့္ေထာက္ပ့ံေငြတြင္ လ်ာထားျပီးေနာက္ ပံ ေသလစာတြင္ လ်ာထားမည္။ 
ပံ ေသလစာတြင္ျပန္ေပးရမည့္ ကာလကြာျခားေသာအခါ ျပန္ေပးရမည့္ကာလအသီးသီးက   အစဥ္အတ  င္း ေပးေခ်သြားမည္။  

ဆက္လက္၍ ေဒဝါလီခံယူသည့္လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အစားထ  းေပးေငြသည္ေပးေခ်ရမည့္ 
ကာလတူေသာေၾကြးၿမီးျဖစ္လွ်င္ အလ ပ္သမား၏ေၾကြးၿမီးေတာင္းဆ  ခြင့္နွင့္ တူညီေသာသဘာဝရွ သည့္အေလ်ာက္ 
လက္ေတြ႔တြင္ ေဒဝါလီခံယူသည့္အတြက္က န္က်စရ တ္မ်ား၊ေၾကြးက်န္မ်ား၊ ဦးစားေပးေၾကြးၿမီးမ်ား၏အခ် ဳးအလ  က္ 
ေပးေဝသြားမည္။   

အစားထ  းေပးေငြရယျူခငး္ Ⅸ 
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 ျဖည့္သြင္းျခင္း၊လက္မွတ္နွင့္ပတ္သတ္ေသာေတာင္းဆ  ခ်က္  

〇ေရးျဖည့္ရာတြင္တရ တ္စာလံ းမ်ားျဖင့္ေရးသားၿပီးမွင္အမ ဲေရ င္က  အသံ းျပဳပါ။ 
〇ေဘာင္မွမထြက္ေစရန္ေရးျဖည့္ၿပီးက န္းဂဏန္းမ်ားက  ညာဘက္ကပ္ေရးပါ။ 
〇ေငြေတာင္းခံလႊာနွင့္ေလွ်ာက္လႊာအသီးသီးတြင္လက္မွတ္ေရးထ  းပါ။ 
〇ေရးျဖည့္ထားသည္မ်ားက  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္၄င္းတ  ႔က  မ်ဥ္း၂ေၾကာင္းျဖင့္ဖ်က္ၿပီးထ  အေပၚတြင္လက္မွတ္ ထ  းပါ။ 
〇ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီွေရးျဖည့္ရန္က်န္ေနျခင္း၊မွားယြင္းေရးျဖည့္မ ျခင္း၊လက္မွတ္ထ  းရန္က်န္ေနျခင္း၊ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားက   
လက္မွတ္မထ  းထားျခင္းမ်ားရွ မရွ စစ္ေဆးပါ။ 

〇ေငြေတာင္းခံလႊာနွင့္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေရးျဖည့္ရန္နွင့္လက္မွတ္ထ  းရန္က်န္ခ့ဲပါကအဖြဲ႔မွစစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ေမးျမန္း 
မည္ျဖစ္ၿပီးအစားထ  းေပးေငြေနာက္က်ျခင္းမ်ားျဖစ္န  င္သည္။ 

〇ေငြေတာင္းခံလႊာနွင့္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္နည္းမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ၿပီးမရွင္းလင္းသည္မ်ားက  အလ ပ္သမားက်န္းမာေရ:နွင့္လံ ျခံဳ 
ေရးအဖြဲ႔မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  းေပးေငြဆ  င္ရာေဆြးေႏြးရန္ေနရာသ  ႔မဟ တ္နီးစပ္ရာ 
လ ပ္ငန္းခြင္စံနႈန္း ၾကီးၾကပ္ေရးမႈးထံတြင္ေမးျမန္းန  င္သည္။ 

■未払賃金の立替払請求書(မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက ္အစားထ  းေပးေငြေတာငး္ခလံႊ ) ျဖည့္သြငး္ပံ  

ဤေတာင္းခံလႊာက  အဖြဲ႔အစည္းထံေပးပ  ႔သည့္ရက္က  ျဖည့္သြင္းပါ။ 
 

 

(1)  အ မ္ေထာင္စ စာရင္းရွ အမည္က  ျဖည့္ပါ။ အ မ္ေထာင္နွင့္ျဖစ္၍ေထာက္ခံစာသ  ့မဟ တ္စစ္ေဆးအသ ေပးစာတြင္ 
ေရးျဖည့္ထားေသာမ  ်ဳးရ  းအမည္မတူလွ်င္အ မ္ေထာင္စ ဇယားက  ပူးတြေဲပးပ  ႔ပါ။ 

(2) အသံထြက္ေရးေပးျပီးဘဏ္စာရင္းစာအ ပ္၏အမည္နွင့္တူေသာအသံထြက္က  ေရးေပးပါ။ 
(3) လက္ျဖင့္လက္မွတ္မထ  းလွ်င္တံဆ ပ္တံ းနွ ပ္ေပးပါ။ 
(4) က်ား/မ တခ ခ တြင္ အဝ  င္း ဝ  င္းေပးပါ။ 

 

အေနာက္တ  င္းျပကၡဒ န္မဟ တ္ပဲက  က္ညီသည့္ ေခတ္တြင္အဝ  င္းဝ  င္းကာ ေခတ္ (<ဥပမာ : ေရွာဝ>52<နွစ္>) ဟ ေရးျဖည့္ပါ။ 
 

(1) လက္ရွ ေနရပ္လ ပ္စာနွင့္စာတ  က္ပံ းနံပါတ္ေရးျဖည့္ေပးပါ။  
(2) လက္ရွ ေနရပ္လ ပ္စာက  အ မ္အမွတ္အထ မွန္ကန္စြာေရးျဖည့္ပါ။ အ မ္ယာ၊တ  က္ခန္း၊အဆင့္ျမင့္တ  က္ခန္း၊ က မၸဏီအေဆာင္၊ 

အငွားခ်ထားသည့္အခန္း၊ အေဆာင္ျဖစ္လွ်င္၄င္းတ  ့၏အမည္၊တ  က္တန္း၊နံပါတ္သ  ႔မဟ တ္အေဆာက္အဦးပ  င္ရွင္အမည္က   
ေရးသြင္းေပးပါ။ 

(3) ဖ န္းနံပါတ္မွာတပ္ဆင္ထားေသာဖ န္းအျပင္အျခားလက္က  င္ဖ န္းမ်ားရွ လွ်င္လဲထည့္သြင္းေရးျဖည့္ပါ။  
  

１｜ဦးစြာေတာင္းခံသည့္နွစ္လရက္က  ျဖည့္သြင္းပါ။ 

2｜ေတာင္းခံသူအမည္ေရးျဖည့္ပါ။ 

3｜ေမြးေန႔ေရးျဖည့္ပါ။ 

4｜အလက္ရွ ေနရပ္လ ပ္စာ၊ဖ န္းနံပါတ္က  ေရးျဖည့္ပါ။ 

立替払請求書(အစားထ  းေပးေငြေတာငး္ခလံႊ ) ႏွင့္ 退職所得申告書
(အလ ပန္ားရနအ္တြကေ္ပးအပသ္ည့္ဝငေ္ငြေလွ်ာကလ္ ႊ ) ေရးျဖည့္ပံ  

Ⅹ 

Ⅰ 

မေပးေခ်ရေသ
းေသ

ာ
လ
စာအ

တ
ြက
္အ
စား

ထ
  းေပးေငြစနစ္ 

Ⅱ 

အ
စားထ

  းေပးေငြလ
က
္ခံန  င္သ

ူ 

Ⅲ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

Ⅳ 

အ
စားထ

  းေပးေငြေတ
ာ

င္းဆ
  န  င္သ

ည့္
က
ာလ

 

 

 

Ⅶ 

 

Ⅷ 

 

Ⅸ 

 

Ⅹ 

Ⅴ 

အ
စားထ

  းေပးေငြပမာဏ
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(1) ေငြေတာင္းခံလႊာ၏ ညာဘက္ရွ 証明書(အသ အမွတ္ျပဳစာ) သ  ႔မဟ တ ္ 確認通知書(စီစစ္အၾကာင္းၾကားစာ) ၏ 

ေအာက္တြင္မေပးေခ်ရေသးေသာ လစာအတြက္ အစားထ  းေပးေငြပမာဏတြက္ခ်က္မႈရွ  မေပးေခ်ရေသးေသာ 
လစာအတြက္ အစားထ  းေပးေငြပမာဏ အကြက္က  ေရးျဖည့္ပါ။ တစ္ဖန္ မေပးေခ်ရေသးေသာ လ ပ္ခလစာစ စ ေပါင္း 
ပမာဏ သ  ႔မဟ တ္အမ်ားဆံ းပမာဏက   မွားယြင္း ျဖည့္စြက္တတ္သျဖင့္ ထ  အခါမ  ်ဳးတြင္ေတာင္းခံသူအားျပန္ျပင္ေစပါမည္။ 
ထ  ႔အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ ေနာက္က်တတ္သည့္အတြက္ သတ ထားေပးပါ။  

(2) က န္းဂဏန္းမ်ားက  ညာဘက္ကပ္ေရးျပီးသ ညအေရအတြက္မမွားေစရန္သတ ျပဳေပးပါ။ ေငြပမာဏေရ့ွတြင္ ေနရာလြတ္ပါက 
ထ  ေရ့ွတည့္တည့္တြင္ ￥က  ျဖည့္ေပးပါ။  

 
 
 
 

(1) ေလွ်ာက္ထားသူအမည္ေပါက္ဘဏ္စာရင္းက  ေရးျဖည့္ပါ။ (ေလွ်ာက္ထားသူအမည္ေပါက္မဟ တ္ေသာဘဏ္စာရင္းထံသ  ့   
ေငြမလႊဲေပးန  င္ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းအမည္နွင့္ဆ  င္အမည္ေပါက္ဘဏ္စာရင္းမ်ားလဲအက်ံဳးမဝင္ပါ။) 

(2) ေလွ်ာကထ္ားသ၏ူဘဏ္စာရင္းက  စစ္ေဆးၿပီးဘဏအ္မည၊္ဘဏ္ခြအဲမည္နွင့္နံပါတ၊္ဘဏ္စာရင္းနံပါတက္  မွန္ကန္စြာျဖည့္သြင္း  
ပါ။ တစ္ဖန္ဘဏ္ခြအဲမည္နွင့္အမွတ္ေျပာင္းလထဲားျခင္းရွ မရွ စစ္ေဆးပါ။ 

(3)  စာတ  က္ဘဏ္က  ျဖည့္သြင္းထားသူမ်ားသည္ေငြလႊဲရန္ဘဏ္အမည္၊အမွတ္နွင့္ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္က  ျဖည့္သြင္းပါ။ တစ္ဖန္  
ထ  ဘဏ္စာရင္းစာအ ပ္၏ မ တ ၱဴ (မ်က္နွာဖံ းအတြင္းပ  င္း (ေငြလႊြရဲန္ဘဏ္အမည္၊နံပါတ္နွင့္ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္ေသာ 
စာမ်က္နွာ)က  ပူးတြတဲင္ျပပါ။ 

(4) န  င္ငံျခားသားမ်ားသည္ေငြမွားလႊြျဲခင္းမျဖစ္ေစရန္ဘဏ္စာရင္းစာအ ပ္၏ဓါတ္ပံ (ဘဏ္စာရင္းအမည္ေပါက္၊ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္၊ 
ဘဏ္ခြအဲမည္မ်ားပါဝင္ေသာအပ  င္း) က  ပူးတြတဲင္ျပပါ။ 

(5)  န  င္ငံရပ္ျခားေငြလႊြဲေပးရန္ျဖစ္ပါကေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း (A~C အားလံ း) က   未払賃金の立替払請求書
(မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  း ေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)တြင္ ပ းတြတဲင္ျပပါ။  

A 海外送金申請書(န  င္ငံရပ္ျခားေငြလႊဲရန္ေလွ်ာက္လႊာ) (ေလွ်ာက္လႊာက  အဖြဲ႔ထံေမးန  င္ပါသည္။) 
B ကာယကံရွင္ျဖစ္ေျကာင္းစစ္ေဆးန  င္မည္စာရြက္စာတမ္း (a နွင့္ b အားလံ း) 
  ａ ေနထ  င္ေျကာင္းအေထာက္အထားျပကဒ္ (၂ဖက္) ၏ဓါတ္ပံ  
  ｂ န  င္ငံကူးလက္မွတ္ မ တ ၱဴ 
      (မ်က္နွာပံ ပါေသာစာမ်က္နွာနွင့္ဂ်ပန္န  င္ငံသ  ႔ေရာက္ရွ ခ့ဲေသာေန႔၊ထြက္ခြာခ့ဲေသာေန႔ပါဝင္သည့္ စာမ်က္နွာ)  
C ေငြလႊဲရမည့္ဘဏ္စာရင္းစာအ ပ္ မ တ ၱဴ (ဘဏ္စာရင္းစာအ ပ္မရွ ပါကဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခ့ဲေၾကာင္းသက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း) 
※1. အစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ပမာဏမွေငြလႊဲခက  ခ နွ မ္မည္။ 
※2. စာမ်က္နွာ၁၅ရွ ေလွ်ာက္လႊာစာရင္း “န  င္ငံျခားသားမ်ားအစားထ  းေပးေငြေလွ်ာက္ထားေသာအခါ” က  ၾကည့္ပါ။ 

အထက္ပါတ  ႔မွာ 未払賃金の立替払請求書(မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  း ေပးေငြေတာင္းခံလႊာ) 
ျဖည့္ပံ ျဖည့္နည္းျဖစ္သည္။ 

  

5 ｜အစားထ  းေပးေငြပမာဏက  ေရးျဖည့္ပါ။ 

6｜အစားထ  းေပးေငြလွ ြ ဲေပးရနဘ္ဏက္  ျဖည္ ့သြင္းပါ ။  (စာမ်က္နာွ၁၅ရွ ေလွ်ာက္လွြာစာရင္းက  ၾကည္ ့ပါ ။)  
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■နာမည္၊လ ပစ္ာ၊ေငြလႊဲဘဏ္အေကာင့္ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းက  ေျပာင္းလဲမည့္အေျခအေန  

ေဒဝါလီခံျခင္းစီမံခန္႔ခြျဲခင္းရွ သူကသက္ေသခံေထာက္ခံထားေသာအမည္၊ 
ေနရပ္လ ပ္စာအေျပာင္းအလဲနွင့္ ေငြလႊဲဘဏ္အေကာင့္ဘဏ္ အေျပာင္းအလဲရွ ပါက 
ညာဘက္ရွ 「ေပးေခ်ရန္ရက္လြန္ေနေသာလ ပ္အားခ အတြက္ 
က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ေတာင္းဆ  သူ၏ အမည္၊လ ပ္စာ၊ ေငြလႊဘဲဏ္ 
အေကာင့္ဘဏ္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင္းၾကားလႊာ」က  ၄င္းအဖြဲ႔အစည္း၏ Home 
Pageမွေဒါင္းလ တ္ဆြကဲာ မျဖစ္မေနလ  အပ္ေသာအေၾကာင္းအရာက   
ျဖည့္သြင္းကာအသီးသီးေသာအေၾကာင္းအရာ၏မျဖစ္မေနလ  အပ္ေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းႏွင့္အတူအေၾကာင္းၾကားစာက  တင္ေပးပါ။ဖ န္း၊အီးေမးလ္ျဖင့္ျပဳလ ပ္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈက  လက္မခံပါ။ 
※ ၁. 「ေနထ  င္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာမ တ ဴ」က  တင္န  င္ပါက အၿမဲတမ္းအေျခစ  က္ 

ေနထ  င္ရာေနရာ၊ တစ္ဦးက  င္နံပါတ္(My Number)  က  မျဖည့္ထားသည္က   
တင္ပါ။(ေပးေခ်ရန္ရက္လြန္ေနေသာလ ပ္အားခအတြက္က  ယ္စားေပးေခ်   

      ေပးေသာစနစ္တြက္အသံ းမျပဳေနသည့္အတြက္) 
※၂.၁၅စာမ်က္နွာျဖည့္သြင္းျခင္း၏အမ  ်ဳးမ ်ဳးေသာအေၾကာင္းၾကားစာစာရင္းက  က  းကားပါ။ 

 

■「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ 
သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」ႏွင့္ ပတ္သက၍္ 

က  ယ္စားေပးေခ် ေပးေသာေငြသည ္ သတ္မွတ္ကာလလ ပ္အားခပမာဏ၊အလ ပ္ရပ္နားမႈေထာက္ပ့ံေငြပမာဏ၏မည္သည္က  မဆ   
အခြန္အထူးေဆာင္ရြက္မႈဥပေဒအပ  ဒ္(၂၉)၏(၄)စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ အလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြအေနႏွင့္သေဘာထားကာအျခား 
ေသာဝင္ေငြမ်ားနွင့္သီးျခားအခြန္ေကာက္ခံရပါမည္။ 

သ  ႔ေသာ္အလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ကားေအာက္ပါအတ  င္းအလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြလြတ္ျင မ္းမႈက  အသ အမွတ္ျပဳထားသည့္အ 
တြက္က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ေတာင္းဆ  လႊာေအာက္ေျခရွ 「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 
(အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」
တြင္ျဖည့္သြင္းကာတံဆ ပ္တံ းရွ ပါကလြတ္ျင မ္းျခင္းခံရမည္။ထ  ႔ေၾကာင့္「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 
(အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」
တြင္လ  အပ္ေသာအေၾကာင္းအရာက  ျဖည့္သြင္းကာတံဆ ပ္တံ းနွ ပ္ကာေလွ်ာက ္ထားရန္လ  အပ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမႈ မရွ ပါက 
(ျဖည့္သြင္းမထားျခင္း၊ တံဆ ပ္တံ းမရွ ေသာအေျခအေန) သည္က  ယ္စားေပးေခ်မႈပမာဏ၏ ၂၀% ႏွင့္က  က္ညီေသာပမာဏက   
အခြန္ေကာက္ခံပါမည္။ 

ထ  ႔ျပင္က  ယ္စားေပးေခ်ေငြအျပင္အျခားေသာအလ ပ္ထြက္မႈေထာက္ပ့ံေငြရွ ပါက（အေသးစားအလတ္္စားလ ပ္ငန္းအလ ပ္ေငြအျပန္ 
အလွန္ေထာက္ပ့ံေသာစနစ္စသည္၏က မၸဏီျပင္ပသီးသန္႔အလ ပ္ထြက္ေထာက္ပ့ံေငြက  ရယူေနေသာအေျခအေနစသည္）သည္ 
က  ယ္စားေထာက္ပ့ံေငြေတာင္းဆ  လႊာ၏ေအာက္ေျခရွ 「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ 
အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」မဟ တ္ပဲႏွင့္ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ 
သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」（အခြန္ရံ းတြင္ျပင္ဆင္ထားေသာအရာ၊ 
န  င္ငံေတာ္အခြန္ရံ း(သ  ႔)အဖြဲ႔အစည္း၏Home Pageမွ ေဒါင္းလ တ္ယူန  င္ေသာ）
ႏွင့္သက္ဆ  င္ေသာအလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာ「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 (အလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြမွ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အထူးေကာက္ခ့ံလႊာ)」（မ တ ဴ）က  ေလွ်ာက္ထားေပးရန္အထူးလ  အပ္ပါသည္။ 
အထက္ပါေလွ်ာက္လႊာသညအ္ဆ  ပါနာမည္မွ အလ ပ္ထြက္ေထာက္ပ့ံေငြနွင့္ပတ္သက္ေသာက  ယ္စားေပးေခ်ေငြအတြက္သာမျဖစ္ 

မေနလ  အပ္ကာသတ္မွတ္ကာလလ ပ္အားခႏွင့္ပတ္သက္ေသာက  ယ္စားေပးေခ်းေငြအတြက္ကေတာ့မလ  အပ္ပါဟ အထင္လႊဲန  င္ 
သည့္အတြက္အလ ပ္ထြက္ေထာက္ပ့ံေၾကးမေပးေခ်ထားျခင္း၊သတ္မွတ္ကာလလ ပ္အားခအတြက္သာလွ်င္မေပးေခ်ထားေသာအေျခ
အေနရွ ေသာ္လည္းေသခ်ာေပါက္ျဖည့္သြင္းကာတံဆ ပ္တံ းနွ ပ္ပါ။ 
※ 1.တစ္ဦးတည္းပ  င္နံပါတ္(My Number)သည္မေပးေခ်ရေသးေသာလ ပ္အားခက  ယ္စားေပးေခ်ေပးေသာစနစ္တြင္အသံ း   

မျပဳေသာေၾကာင့္ျဖည့္သြင္းေပးရန္မလ  ပါ။ 
※ 2.စာမ်က္နွာ၁၅ တြင္ေရးသြင္းေဖာ္ျပထားေသာအမ  ်ဳးမ  ်ဳးေသာေလွ်ာက္လႊာစာရင္းက  က  းကားပါ။ 
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■「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန ္အတြက္ေထာကပ္ံ့မႈနွင့္ သကဆ္  ငသ္ည့္  
အစီရင္ခစံာနငွ့္ ထ  အလ ပန္ားရနအ္တြက ္ေထာက္ပံေ့ငြတငျ္ပလႊာ)」၏ ျဖည့္သြငး္ပံ ျဖည့္သြငး္နညး္ 

 

「တစ္ႏွစ္ပမာဏ」ကြက္လပ္တြင္ေတာင္းဆ  သူမွအလ ပ္ထြက္ေသာႏွစ္က  ျဖည့္သြင္းပါ။ 
ဥပမာ）၂၀၁၇ ခ နွစ္၁ လပ  င္းတြင္အလ ပ္ထြက္ခ့ဲပါက「၂၉」ဟ ျဖည့္သြင္းပါ။ 

 

ေတာင္းဆ  သူ၏နာမည္က  ေရးသြင္းကာေသခ်ာေပါက္တံဆ ပ္တံ းထ ပါ။ 

ေတာင္းဆ  သူသည္အလ ပ္ထြက္ခ့ဲေသာနွစ္၁လပ  င္း၁ရက္ေန႔လက္ရွ လ ပ္စာက  ျဖည့္သြင္းပါ။ 

ဥပမာ）အလ ပ္ထြက္ေသာနွစ္သည္ ၂၀၁၇ခ နွစ္ျဖစ္ပါက ၂၀၁၇ခ နွစ္ ၁ လပ  င္း ၁ရက္ လက္ရွ လ ပ္စာ(ေနထ  င္သူစာရင္းသြင္းထား 
ေသာလ ပ္စာ)ျဖစ္ပါမည္။ 

ေတာင္းဆ  သူသည္သက္ဆ  င္ေသာက မၸဏီက  အလ ပ္ထြကခ့ဲ္ေသာနွစ္လရက္ႏွင့္အလ ပ္လ ပ္ခ့ဲေသာကာလႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေထာက္ခံစာ တစ္ဖန္အတည္ျပဳအေၾကာင္းၾကားစာ၏「အလ ပ္ခန္႔၍ ဝင္ေရာကလ္ ပ္က  ္င္ေသ  
ႏွစ္လရက္」ႏွင့္「စံသတ္မွတ္ထား အလ ပ္ထြက္ရက္」က  စစ္ေဆးအတည္ျပဳကာေရးသြင္းပါ။ 
ထ  ႔ျပင္ မ မ （အလ ပ္ဝင္ေသာႏွစ္လရက္）・ေရာက္ရွ （အလ ပ္ထြက္ေသာနွစ္လရက္）သည ္ေထာက္ခံစာ 

တဖန္အတည္ျပဳ အေၾကာင္းၾကားစာ၏「အလ ပ္ခန္႔၍ဝင္ေရာကလ္ ပ္က  ္င္ေသာႏွစ္လရက္」・「စံသတ္မွတ္ထား 
အလ ပ္ထြက္ရက္」တြင္ေရးထားေသာ နွစ္လရက္နွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
ထ  ႔ျပင္ အလ ပ္လ ပ္ခ့ဲေသာကာလတြင္ ၁ႏွစ္မျပည့္ေသာအစြန္းထြက္ရွ ေသာအေျခအေနတြင္ေတာ့ တ  းကာေရးသြင္းပါ။ 
ဥပမာ）အလ ပ္လ ပ္ေသာကာလ ၁၀ ႏွစ္၁၅ ရက္ျဖစ္ပါက ၁၁ႏွစ္ျဖစ္ပါမည္။ 

  

1｜ 「အလ ပ္ထြက္လ  က္ေသာနွစ္」က  ျဖည့္သြင္းပါမည္။ 
 

2｜ 「နာမည္」က  ေရးသြင္းမည္။ 

3｜ 「အလ ပ္ထြက္လ  က္ေသာနွစ္၏１လပ  င္း１ရက္ေန႔လက္ရွ လ ပ္စာ」က  ေရးသြင္းပါ။ 

4｜  「အလ ပ္ထြက္ေသာႏွွစ္လရက္」・「အလ ပ္ထြက္ခ့ဲေသာက မၸဏီတြင္အလ ပ္လ ပ္ခ့ဲေသာကာလ」
က  ျဖည့္သြင္းပါ။ 
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ေဒဝါလီခံရေသာေၾကာင့္အလ ပ္ထ တ္ခံရပါေသာေၾကာင့္ မရွ တြင္ ○ က  ျဖည့္သြင္းပါ။ 

န  င္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ဂ်ပန္န  င္ငံတြင္းအခြန္စနစ္၏သက္ေရာက္မႈရွ မရွ က  အတည္ျပဳရန္အတြက္ ထ  ႔ျပင္ေငြလႊဲမႈတ တ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ျပဳလ ပ္ရန္ေအာက္ပါလ  အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းက  ေလွ်ာက္တင္ပါ။ 
【လ  အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း（Ａ～Ｃအားလံ း）】 

Ａ ေနထ  င္ခြင့္ကဒ္မ တ ဴ（မ်က္နွာျပင္နွစ္ဖက္စလံ း） 

Ｂ ပတ္စပ  ႔စ္မ တ ဴ （「မ်က္ႏွ ဓာတ္္ပံ ပါေသာစာမ်က္နွာ」ႏွင့္「ဂ်ပန္န  င္င့ံသ  ႔ဝင္ေသာေန႔・န  င္င့ံမွထြက္ေသာေန႔ေရးထားေသာ  

စာမ်က္နွာတစ္ခ လံ း」） 

Ｃ ႀက ဳတင္အပ္ေငြဘဏ္စာအ ပ္၏မ တ ဴ〔အဖံ း၏ေနာက္ဘက္ျခမ္းအပ  င္း（ဘဏ္အေကာင့္နာမည၊္  ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္္၊ 
ဘဏ္ခြနဲာမည္စသည္ေရးထားေသာအပ  င္း）〕 

 အထက္ပါလ  အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းＡႏွင့္Ｂတြင္ေအာက္ပါ「ဂ်ပန္န  င္ငံတြင္းတြင္ေနထ  င္ေနေသာအေၾကာင္းက စၥ」က  ျဖည့္သြင္း 
ထားေသာက စၥက  အတည္ျပဳစစ္ေဆးန  င္ပါကအလ ပ္ထြက္ဝင္ေငြ၏အခြန္စနစ္က  ရယူန  င္သည့္အတြက္လူအမ်ားစ သည္အခြန္ကင္းလႊတ္္မည္။ 
(က  ယ္စားေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆ  ေသာေငြပမာဏ၊အလ ပ္လ ပ္ေသာႏွစ္အေရအတြက္အေလ်ာက္အခြန္ေဆာင္ရသည့္ အေျခ အေနရွ သည္။) 

 ဂ်ပန္န  င္ငံတြင္းတြင္ေနထ  င္ေနေသာအေၾကာင္းက စၥ（အေျခခံအလ ပ္ထြက္ေသာေန႔ကာလျဖင့္） 

⓵ ၁နွစ္နွင့္၁ႏွစ္အတြင္းဂ်ပန္န  င္ငံတြင္းတြင္လ ပ္စာ(သ  ႔)ယာယီေနရပ္လ ပ္စာရွ ျခင္း။ 

⓶ ဂ်ပန္န  င္ငံအတြင္းတြင္ရွ ျခင္း။ 

ထ  ႔ျပင္ အေၾကာင္းက စၥက  ျဖည့္ထားေသာက စၥက  အတည္မျပဳန  င္ပါက ေနရပ္လ ပ္စာမရွ သူဟ သတ္မွတ္ကာဝင္ေငြခြန္ႏွင့္အထူး 
ျပန္လည္ထူေထာင္မႈဝင္ေငြခြန္(၂၀%ႏွွင့္ညီမွ်ေသာပမာဏ)က   အခြန္ေကာက္ခံပါမည္။     

※１. အခြန္စာခ်ဳပ္（သေဘာတူညီခ်က္）ႏွင့္ပတ္သက္၍ကား သပ္သပ္လ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းလ  အပ္ပါမည္။ 

※２. စာမ်က္နွာ၁၅ တြင္ေရးသြင္းေဖာ္ျပထားေသာအမ် ဳးမ် ဳးေသာေလွ်ာက္လႊာစာရင္း「န  င္ငံျခားသားသည္က  ယ္စားေပးေခ်မႈက   
ေတာင္းဆ  ေသာအေျခအေန」က  က  းကားပါ။+0 

 
※အလ ပ္သမားေသဆံ းသြားေသာအေျခအေန 

အလ ပ္သမားေသဆံ းသြားပါက ေသဆံ းသြားေသာအလ ပ္သမား၏အေမြဆက္ခံသူသည္က  ယ္စားေပးေခ်းေပးရန္ေတာင္းဆ  သူျဖစ္ ပါမည္။ 

ထ  ႔ေၾကာင့္「立替払請求書  (အစ းထ  းေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)」၏ေတာင္းဆ  သူေနရာ၊ေငြလႊဲရမည့္ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းေနရာတြင္အေမြဆက္ခံ 
သူ၏နာမည္၊ေမြးသက ရာဇ္၊လ ပ္စာ၊ေငြလႊဲရမည့္ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းနာမည္စသည္က  ျဖည့္သြင္းပါ။「退職所得の受給に関する申告書・退職
所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」
ျဖည့္သြင္းရန္မလ  အပ္ပါ။ 
ထ  ႔ျပင္အေမြဆက္ခံသူသည္(၃)(၄)ေယာက္ရွ ပါကက  ယ္စားလွယ္အားေတာင္းဆ  မႈလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းက  လ ပ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ 「代表者選
任届出(က  ယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းၾကားစာ)」နွင့္အလ ပ္ထြက္ေသာအလ ပ္သမားသည္ေသဆံ းေၾကာင္းနွင့္ေတာင္းဆ   သူသည္ 
အေမြဆက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေသာအ မ္ေထာင္စ စာရင္း၊က  ယ္စားေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းၾကားစာတြင္လက္မွတ္ 
ထ  းထားေသာအေမြဆက္ခံသူအားလံ း၏တံဆ ပ္တံ းသက္ေသက  ဖ  င္တြေဲပးပါ။ 

  

5｜「ထ ခ  က္မႈျဖစ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္အလ ပ္ထြက္ေသာျဖစ္ရပ္ရွ မရွ 」က  ျဖည့္သြင္းမည္။ 

6｜ႏ  င္ငံ ျခားသား ျဖစ္ပါက「ႏ  င္ငံသားအမည္」ႏွ င္ ့「ႏ  င္ငံဝင္ေရာက္သည့္  ႏွ စ္လရက္」
က  ျဖည္ ့သြ င္ းကာေအာက္ပါလ  အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းက  ေလွ်ာက္တင္ပါ။  
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＜နမူနာျဖည့္စြက္ခ်က္＞ 
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■က  ယ္စားေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆ  မႈရွ ေတာင္းဆ  လႊာ・သက္ေသခစံာစသည္ေလွ်ာက္ထားပံ   

「未払賃金の立替払請求書(မေပးေခ်ရေသးေသာလစာအတြက္အစားထ  း ေပးေငြေတာင္းခံလႊာ)」ႏွင့္「退職所得の受給に関
する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」က  ျဖည့္လ  က္ပါက တင္ျပေသာစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ဖ  င္တြတဲင္ေသာစာရြက္စာတမ္းက  ထည့္ကာ 
သက္ေသစာရြက္(သ  ႔)အတည္ျပဳေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာက    
 
＜ေလွ်ာကလ္ႊာတင္ရန္ေနရာ＞ 
〒 ２１１－００２１  
1-1 Kizukisumiyoshi-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
သီးသန္႔က  ယ္ပ  င္စီမံခန္႔ခြေဲသာေကာ္ပ  ေရးရွင္း အလ ပ္သမားက်န္းမာေရးလံ ၿခံဳမႈအဖြဲ႔အစည္း က န္ထ တ္လ ပ္မႈ         
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ・လ ပ္အားခေထာက္ပ့ံေရးဌာန စစ္ေဆးေရးဌာနခြ ဲ
＜သတ ျပဳရန္＞ 
က  ယ္စားေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆ  မႈရွ ေတာင္းဆ  လႊာတြင္တဆံ ပ္တံ းမရွ ပါကက  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ေငြလႊဲဘဏအ္ေကာင့္ 
ဘဏ္နာမည္၊ဘဏ္ခြနဲာမည္၊ဘဏ္ခြအဲမွတ၊္ပံ မွန္ႀက ဳတင္အပ္ေငြဘဏ္အေကာင့္တြင္ အမွားရွ ပါက「退職所得の受給に関する申
告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈနွင့္ သကဆ္  င္သည့္  အစီရင္ခံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္နားရန္အတြက ္
ေထာက္ပ့ံေငြတင္ျပလႊာ)」တြင္ျဖည့္သြင္းကာ၊ တဆံ ပ္တံ းမရွ ပါက အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္အဖြဲ႔အစည္းထံမွ ေမးျမန္းမည္နွင့္အတူ 
က  ယ္စားေပးေခ်မႈ ေနာက္က်ေသာ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္န  င္သည့္အတြက္ လ  ရမယ္ရေလွ်ာကလ္ႊာမတင္ခင္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။  

■က  ယ္စားေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆ  လႊာရွ အသီးသီးေသာအေၾကာင္းၾကားစာစာရင္း 
 

အေၾကာင္းၾကားစာ       
လ  အပပ္ါက 

တင္ျပရနစ္ာရြက္စာတမ္း ပူးတြစဲာရြက္စာတမး္ သတ ျပဳရန ္

က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ 
ေတာင္းဆ  ပါက 

（က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ ေတာငး္ဆ   
လႊာ၏ေအာက္ ဘက္တြင္ရွ သည္）退
職所得の受給に関する申告書・

退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈနွင့္ သက္ဆ  င္ 
သည့္  အစီရငခ္ံစာနွင့္ ထ  အလ ပ္ 
န းရန္ အတြက္ ေထာက္ပံေ့ငြတင္ျပ 
လႊာ)（စာမ်က္နွာ၁၁ က  းကား） 

－ 

・က  ယ္စားေပးေခ်ေငြသညအ္ထူးအခြန္ဥပေဒအရအလ ပ္ 
ထြက္ဝင္ေငြအျဖစ္မွတ္ယူမည္။ 
・ေသခ်ာေပါက္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ျဖည့္သြင္း၊တံဆ ပ္တံ း နွ ပ္ပါ။ 
・တံဆ ပ္တံ းမရွ ပါကက  ယ္စားေပးေခ်ေငြပမာဏ၏၂၀ % 
က  စညး္ၾကပခ္ြနအ္ေနနွင့္ေကာက္ပါမည္။ 

အျခားအလ ပထ္ြက္ဝင္ေငြရွ ပါက
（အေသးစားအလတ္စား 
လ ပ္ငနး္အလ ပ္ထြက္ေငြ 
ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္စသည၏္ 
အလ ပထ္ြက္ေငြစသည္） 

（အခြနဌ္ာနျဖည့္စြက္ခ်က္）退職所
得の受給に関する申告書・退職

所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ 
ေထာက္ပံ့မႈနငွ့္ သက္ဆ  င္သည့္  
အစရီင္ခံစာနငွ့္ ထ  အလ ပ္နားရန္ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြတင္ျပလႊာ)
（စာမ်က္နွာ１１က  းကား） 

သက္ဆ  င္ေသာအလ ပ္ထြက္ဝင္ 
ေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာစညး္ၾကပခ္ြန္ေကာ္ခံလႊာမ 
တ ဴ 

・ေလွ်ာက္လႊာသည္န  င္ငံေတာ္အခြန္္ရံ း(သ  ႔)အဖြဲ႔အစည္း၏ Home Page 
မွေဒါင္းလ တ္ရယူန္္  င္ပါသည္။ 
・တစ္ဦးတည္းပ  ္င္နံပါတ္（My Number）က  ျဖည့္သြင္း ေပးရန္မလ  အပ္ပါ။ 

စာတ  က္ဘဏ္က  ေငြလႊဲ 
ဘဏအ္ေကာင့္အေနနွင့္ သတ္မွတ္ 
ထားပါက（စာမ်က္နွာ10 က  းကား） 

－ ေငြစ စာအ ပ္မ တ ဴ 
ေငြစ စာအ ပ္သညအ္ဖံ း၏ေနာက္ေက်ာဘက္ပ  င္း（အျခား 
ဘဏ္ထံသ  ႔ေငြလႊဲသံ းဘဏခ္ြဲနာမည္၊ဘဏခ္ြဲအမွတ္၊ 
ဘဏအ္ေကာင့္နံပါတ္ပါေသာအပ  င္း）၏မ တ ဴ ။ 

န  င္ငံျခားသားသည္က  ယ္စား 
ေပးေခ်ေပးရန္ေတာငး္ဆ  ပါက 
（စာမ်က္နွာ10,13က  းကား） 

က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ 
ေတာင္းဆ  လႊာ 

・ႀက ဳတင္အပ္ေငြဘဏစ္ာအ ပ္ မ တ ဴ 
・ေနထ  ငခ္ြင့္ကဒ္(နွစ္ဖက္စလံ း) 
နွင့္ပတ္စပ  ႔စ္မ တ ဴ 

・ေငြစ စာအ ပ္သညအ္ဖံ း၏ေနာက္ေက်ာဘက္ပ  င္း     (ဘဏန္ာမည၊္ 
ဘဏခ္ြဲနာမည္၊ ဘဏအ္ေကာင့္နံပါတ္၊ လူနာမည္စသည္ပါေသာအပ  င္း）
၏မ တ ဴ ။ 
・ပတ္စပ  ႔စ္သည္မ်က္နွာဓာတ္ပံ ပါေသာစာမ်က္နွာႏွင့္ ဂ်ပန ္န  င္ငံသ  ႔ 
ဝင္ေရာက္ေသာရက္စြဲ၊ န  င္ငံမွထြက္ခြေသာရက္စြဲပါေသာ စာမ်က္နွာတစ္္ခ လံ း 
၏မ တ ဴ ။  (စာမ်က္နွာ13၏6 က  းကား) 
・န  င္ငံျခားေငြလႊဲက  ေမွ်ာ္လင့္ပါက 海外送金申請書(န  င္ငံျခားေငြလႊဲ 
ေလွ်ာက္လႊာ) လ အုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆ  ပါအဖြဲ႔အစညး္တြင္ 
ေမးျမန္းစံ စမ္းပါ။ (စာမ်က္နွာ 10 ၏ 6(5)က  းကား) 
・နာမညပ္ြားျဖင့္ ေတာင္းဆ  ပါက သပ္သပ္စာရြက္စာတမ္း လ  အပပ္ါမည္။ 
ပူးတြစဲာရြက္စာတမး္၏နာမည္ႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တညး္ျဖစေ္ၾကာငး္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္ စာတမ္း မ တ ဴ） 

နာမည္က  ေျပာငး္လဲလ  က္ပါက 
မေပးေခ်ရေသးေသာလ ပအ္ားခက  
ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ 
ေတာင္းဆ  သူ၏အမည၊္ 
လ ပ္စာ၊ေငြလႊဲဘဏ္ 
ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ 
（စာမ်က္နွာ11 က  းကား） 

အ မေ္ထာင္စ ဇယား(သ  ႔) 
အ မေ္ထာင္စ ဇယားအက်ဥ္းခ်ဳပ ္

နာမည္ေျပာင္းလဲမႈက  သ န  င္မည့္အပ  င္းမ တ ဴ  

ေနရပ္လ ပ္စာေျပာငး္လဲပါက 
ကားေမာငး္လ  ္င္စင္မ တ ဴ（အေရွ႕・
ေနာက္ေက်ာ）၊ေနထ  င္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 
စသည ္

「ေနထ  ငေ္ၾကာငး္ေထာက္ခံစာမ တ ဴ」သည္ အၿမတဲမး္ အေျခစ  က္ေနထ  ငရ္ာ 
အရပ္၊ တစ္ဦးတည္းက  ယ္ပ  င္နပံါတ္（My Number）မပါသည္က   
ေလွ်ာက္တင္ပါ။ 

ေငြလႊဲဘဏ္ေျပာင္းလဲပါက ေျပာင္းလဲမည့္ေငြလႊဲဘဏ၏္ ဘဏ္စာအ ပ္မ တ ဴ 
ေငြလႊဲဘဏအ္ဖြဲ႔အစညး္ေျပာငး္လဲ၏ဘဏ္စာအ ပ္သည ္အဖံ း၏ ေနာက္ေက်ာ 
ဘက္ပ  င္း（ဘဏအ္ဖြဲ႔အစညး္နာမည္၊ ဘဏ္ခြဲအမည၊္ ဘဏအ္ေကာင့္ 
နံပါတ္္၊ဘဏအ္ေကာင့္ ပ  င္ရငွအ္မညစ္သည္ပါေသာအပ  င္း）၏မ တ ဴ။ 

အလ ပသ္မား ေသဆံ းသြားပါက 
（စာမ်က္နွာ13 က  းကား） 

က  ယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ခန္္႔အ 
ပ္ေသာအေၾကာငး္ၾကားစာ 

・အလ ပ္ထြက္သြားေသာအလ ပ္ 
သမားသည္ေသဆံ းသြားျခင္းနွင့္ 
ေတာင္းဆ  သူသည္အေမြဆက္ခံ 
သူျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ေဖာ္ျပေသာအ မ္ေထာင္းစ စာရင္း 
・က  ယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ 
ေသာအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ လက္မွတ္ထ  းထားေသာ 
အေမြဆက္ခံသူအားလံ း၏ တံဆ ပ္တံ းသက္ေသ 

・ေတာငး္ဆ  သူသညအ္ေမြဆက္ခံသူျဖစ္မည္။ 
・က  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ေတာင္းဆ  လႊာ၏ေအာက္ဘက္ရွ 退職所得の受給
に関する申告書・退職所得申告書 (အလ ပ္နားရန္ အတြက္ 
ေထာက္ပံ့မႈနငွ့္ သက္ဆ  င္သည့္  အစီရငခ္ံစာနွင့္ ထ  အလ ပန္ားရန္ အတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေငြတင္ျပလႊာ) ျဖည့္သြင္းမႈ၊ တံဆပ္တံ း သည္မလ  အပ္ပါ။ 

※တင္ျပေသာစာရြက္စာတမ္း၏ေဖာင္ပံ စံသည္အဖြဲ႔အစည္း၏Home Page မွေဒါင္းလ တ္ရယူန  င္ပါသည္။  
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    က  ္ယ္စားေပးေခ်မႈနွင့္ပတ္သက္ေသာစံ စမ္းေမးျမန္းမႈအေၾကာင္းအရာသည္အဓ ကအားျဖင့္ 
    ေအာက္ပါအတ  င္းျဖစ္သည္။ ေနရာသ  ႔လာျခင္း(သ  ႔)ဖ န္းျဖင့္ေျဖၾကားေပးပါမည္။ 

○ေဒဝါလီခံျခင္းေၾကာင့္လ ပ္အားခမေပးေခ်မႈနွင့္  
  ပတ္သက္ေသာေယဘ ယ်ေဆြးေႏြးမႈ 
○မေပးေခ်ရေသးေသာလ ပ္အားခက  ယ္စားေပးေခ်ေပး 
  ေသာစနစ္နွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္း 
○ေတာင္းဆ  မႈလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္း 
○ေတာင္းဆ  လႊာေရးနည္း 

 

ထ  ႔ျပင္ေတာင္းဆ  သူတစ္ဦးတည္း၏တ က်ေသာက  ယ္စားေပးေခ်ေပးရန္ေတာင္းဆ  လႊာနွင့္ပတ္သက္ေသာစံ စမ္းေမးျမန္းမႈက   
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအေနနွင့္ကာယကံရွင္ဆီမွသာလွ်င္ကန္႔သတ္ျခင္းနွင့္အတူကာယကံရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ 
ေတာင္းဆ  ျခင္းရွ သည္။ 

             တစ္ဖန္တ က်ေသာေပးေခ်ရန္ေန႔ေမးျမန္းမႈအတြက္မူ မေျဖၾကားန  င္ပါ။ 
※ေပးေခ်မည့္ေန႔ အတ အက်ႏွင့္ပတသ္က၍္ မေပးေခ်ရေသးေသာလ ပအ္ားခေပးေခ်ရန္ဆံ းျဖတမ္ႈ・ေပးေခ်မႈအေၾကာငး္ၾကားစာ
（စာတ  ကေ္မးလ）္ျဖင့္ အေၾကာငး္ၾကားမည။္ 

အလ ပ္သမားက်န္းမာေရးလံ ၿခံဳမႈအဖြဲ႔အစည္းမေပးေခ်ရေသးေသာလ ပ္အားခက  ယ္စားေပးေခ်မႈေဆြးေႏြးေရး 

  

 ေဆြးေႏြးခ  ်န္ 

ဖ န္းနံပါတ္္ 

〒 211-0021 
1-1 Kizukisumiyoshi-cho, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa. 
 
ဖ န္းနံပါတ္ 044（431）8662 
U R L https://www.johas.go.jp 

○ ေတာင္းဆ  ရာတြင္လ  အပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း၊ 
ပူးတြစဲာရြက္စာတမ္းအတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း 
○ အမည・္လ ပ္စာ・လက္ခံရယူမည့္ဘဏ ္
ေျပာင္းလဲမႈနည္းလမ္း 
○ သက္ေသခံစာရြက္ေရးသားနည္း 

လူမႈဖူလံ ေရးႏွင့္အလ ပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနန  င္ငံျခားသားအလ ပ္သမားမ်ားအားရည္ရြယ္ေသာေဆြးေႏြးမႈ dial 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 
အလ ပ္အေျခအေနစသည္နွင့္ပတ္သက္၍န  င္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ဖ န္းေျဖၾကားေပးေ
သာေကာင္တာျဖစ္သည္။ 

သီးသန္႔က  ယ္ပ  င္စီမံခန္႔ခြေဲသာေကာ္ပ  ေရးရွင္း အလ ပသ္မားက်နး္မာေရးႏွင့္လံ ၿခံဳေရးအဖြဲ႔အစညး္ 
        လ ပ္အားခေထာက္ပ့ံေရးဌာန စံ စမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ 

တညေ္နရာ 
ေရာက္ရွ  

Mozonokuchi 
ေရာက္ရွ  
Choufu 

(No.3 Keihin 
Keihinkawasaki IC) 

ေရာက္ရွ  Miyamaedaira 
(Toumei Kawasaki IC) 

ေျမာက္ဘက္ထြက္ေပါက္ 
အေနာက္ထြက္

ေပါက္ 

ေရာက္ရွ  Shibuya 
Nakaharakaidou 

ယာဥ္အဝ  င္းပတ္ 
Nanbusen 

Musashikosugi 

Ichinotsubo 

အေရွ႕ဘ
က္ထြက္ေပါ

က္ Toyoko ပန္းၿခံ 

Higashisumiyoshi
မူလတန္းေက်ာင္း 

Kanto 
အလ ပ္သမားေဘးအႏ ရာယ္ေဆးရံ  

အလ ပသ္မားက်နး္မာေရးနွင့္အႏ 
ရာယက္ငး္ရငွး္ေရးအဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ ္

ရဲကင္း 

Tokyu Toyoko 
လ
  င္း

 
M

eguro လ
  င္း 

M
otosu

m
iyoshi 

အေနာက္ဘ
က္ထြက္ေပါ

က္ 
အေရွ႕ဘက္ထြ
က္ေပါက္ 

Kizuki 4-chome 
Shittekurokawa လမ္း 

ေရာက္ရွ  Yokohama 

ေရာက္ရွ  Kanpachi  
Kannana Maruko တံတား 

ေရာက္ရွ  Shinagawa Tamagawa 
Yokosuka လ  ္င္း 

ေရာက္ရွ  Kawasaki 

Musashi Kosugi 
ေရာကရ္ွ  Yokohama Shin Minami 

လက္မွတ္စစ္အေပါက္ Fuchuu အေဝးေျပးလမ္း 
(အမ် ဳးသားအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၄၀၉) 

Tsunashim
a 

အ
ေဝးေျပးလ

မ္း 

Nakahara 
ၿင မ္းခ်မ္းေရးပန္းၿခံ 

အလ ပ္သမားမေတာ္တဆမႈေဆးရံ ေရွ႕ 

ေအာ္ရဂ်
င္ထမင္းဘူး 

ေရာက္ရွ  Shin Kawa Saki 
ေရာက္ရွ  Hiyoshi Tsushima 

ေရာက္ရွ  Kawasaki 

R2.8 


