
 

 

 
 အခြန္ ထိပ္သုိ႔ 
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ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 

 

1 အခြန္ 

(1) ေနထုိင္မႈ ႏွင့္ အခြန္ 

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁ႏွစ္အထက္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္လွ်င္လည္းပဲ ပံုမွန္၀င္ေငြ ရွိသူျဖစ္ပါက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ 

အခြန္ေဆာင္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ေရွးဦးစြာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ပံုစံကို မွတ္သားၾကပါစို႔။ 

(2) အခြန္အမ်ိဳးအစား 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြျဲခားလွ်င္ ႏိုင္ငံကို ေပးေဆာင္ရေသာ "ႏိုင္ငံအခြန္" ႏွင့္ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ေပးေဆာင္ရေသာ"ေဒသအခြန္" ဟူ၍ ရိွသည္။ ႏို္င္ငံအခြန္၏ အဓိကအခြန္အမ်ိဳးအစားမွာ ၀င္ေငြခြန္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနထိုင္မႈအခြန္ 
ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္ စသည္တို႔မွာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာအခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအခြန္ႏွင့္ 
ေဒသအခြန္ အသီးသီးသည္ တိုက္ရိုက္ခြန္ ႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ခြန္ ဟူ၍ခြျဲခားၿပီး ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈအခြန္ စသည္တို႔သည္ 
တိုက္ရိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေစ်း၀ယ္ခြန္စသည္တို႔သည္ သြယ၀္ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည္။  
 

 တုိက္ရုိက္ခြန္ သြယ္၀ုိက္ခြန္ 

ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာ 

အခြန္ 

၀င္ေငြခြန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ခြန္၊ အေမြဆက္ခံခြန္၊ 

အလွဴလက္ေဆာင္ခြန္ စသည္ 

သံုးစြခဲြန္၊ အရက္ခြန္၊ 

စီးကရက္ခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ 

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ စသည္ 

ေဒသဆုိင္ရာ အခြန္ 

ခရုိင္၊ 

ၿမိဳ႕နယ္ခြန္ 
ခရုိင္ေနထိုင္မႈခြန္၊ လုပ္ငန္းခြန္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ စသည္ 

ေဒသဆိုင္ရာသံုးစြဲခြန္၊ 

ခရုိင္ၿမိဳ႕နယ္စီးကရက္ခြန္၊ 

ေဂါက္ကြင္းအသံုးျပဳခြန္စသည္ 

ၿမိဳ႕၊ ရြာခြန္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေနထိုင္ခြန္၊ မေရြ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ 
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားခြန္၊ အေပါ့စား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ စသည္ 

ၿမိဳ႕ရြာ စီးကရက္ခြန္၊ 
ေရေႏြးစိမ္ခြန္ 

 

  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
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   2 ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ 

ႏိုင္ငံကိုေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ကုိ ႏိုင္ငံအခြန ္ဟုေခၚသည္။ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ခြန္မ်ားပါ၀င္သည္။  

2-1 ၀င္ေငြခြန္ 

(1) ၀င္ေငြခြန္ဆုိသည္မွာ  

၀င္ေငြခြန္သည္ ယင္းႏွစ္၏ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔အထ ိသင္ရရွိခဲ့ေသာ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းေပၚတြင္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ 

အခြန္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ရက္အတြင္း ေနာက္ဆုံး ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားလႊာ ((၂) 

၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားလႊာ ရည္ညႊန္း) ကိ ု မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ 

မေနထုိင္သူမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ပမာဏႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ကြားျခားသည္။ 

 

●ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ မေနထုိင္သူမ်ား 

“ေနထိုင္သူမ်ား” ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနရပ္လိပ္စာရိွၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္တိုက္ ၁ႏွစ္အထက္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ 

အေျခခံသေဘာတရားအရ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး သာမန္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

“ေနထိုင္သူမ်ား” ဆိုသည္မွာ အေျခခ်ေနထုိင္သူ မဟုတ္ေသာသူကို ဆိုလိုၿပီး အေျခခံသေဘာတရားအရ ၀င္ေငြ၏ ၂၀%ကုိ 

အခြန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။   

 

●အခြန္ထမ္းေဆာင္ပုံ နည္းလမ္းမ်ား (၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္း)   

 အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ေနသူမ်ား စသည္တို႔သည္ မိမိ၏ ၀င္ေငြပမာဏ၊ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ အခြန္ပမာဏ 

စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ၿပီး တိုက္ရိုက္၊ အခြန္ဌာနတြင္ အေၾကာင္းၾကားရသည္။ ဤသည္ကို ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားျခင္းဟု 

ေခၚသည္။  

   ဤတြင္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ကုမ ၸဏီမွ လစာႏွင့္ အပိုဆုေၾကးစသည္တို႔ကို ရရိွေနသူမ်ား (လစာ၀င္ေငြရရွိသူမ်ား) 

အတြက္ ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားရန္မလိုပါ။ ကုမ ၸဏီမွ လစဥ္ အလိုအေလ်ာက္ လစာမွ ၀င္ေငြခြန္ကို ႏွဳတ္ၿပီးျဖစ္၍ မိမိမွ 

အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။ ဤသည္ကို အခြန္ကိုယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းဟု ေခၚသည္။   

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/02_1_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/02_1_2.pdf
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2 ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ 

(2) ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားျခင္း 
●၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားျခင္းဆုိသည္မွာ  

  ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ကုိယ္ပုိင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ထိ ၁ႏွစ္တာအတြင္း ရရိွခဲ့ေသာ 

အသားတင္၀င္ေငြစုစုေပါင္းကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး ယင္းပမာဏအေပၚ မူတည္ကာ အခြန္ပမာဏကုိ တြက္ထုတ္ၿပီး 

၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားျခင္းကုိ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လစာ၀င္ေငြရသူမ်ား၏ အမ်ားစုသည္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္မလုိေပ။  

သုိ႔ေသာ လစာ၀င္ေငြရသူမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနတြင္ ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္သည္။    

   ・တစ္ႏွစ္၏ လစာသည္ ယန္း သန္း၂၀ ေက်ာ္လြန္ေသာအေျခအေန  

 ・လစာကုိ ေနရာ ၂ခုအထက္မွ ရရိွေနေသာအေျခအေန 

  စသျဖင့္ 

 ထုိ႔အျပင္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း စသည့္ အေျခအေနတုိ႔တြင္ 

၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားစာမိတၱဴသည္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းၾကပါစုိ႔။  
 

※မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ မီွခုိသူမ်ားရိွပါက ယင္းအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 

လစာ၀င္ေငြရရိွသူမ်ားသည္လည္းပဲ ယင္းအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေပးေဆာင္ထားေသာ အခြန္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 

(ရည္ညႊန္း) ဟမမတ္ဆုၿမိဳ႕နယ္ URL 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaj/index.html（ဂ်ပန္ဘာသာစကား） 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamapo/index.html（ေပၚတူဂီဘာသာစကား） 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaEng/index.html(အဂၤလိပ္ဘာသာစကား) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaj/index.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamapo/index.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamaEng/index.html
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●၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားရာတြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ေနရာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ ကုန္က်ေငြ 

1 ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားစာပံုစံ (အခြန္ရုံးတြင္ ထားရွိသည္) 

2 ယခင္ႏွစ္ ၀င္ေငြကိုေဖာ္ျပေသာ သက္ေသ 

အေထာက္အထား 

(အခြန္ကိုယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာ ႏွင့္ 

အခြန္ေပးေဆာင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာမ်ား)  

3 မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကတ္ျပား 

(ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား၊ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ 

ေထာက္ခံစာ စသည္) 

4 မီွခုိသူအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္တြင္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား 

(မိခင္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မွီခုိသူမ်ား၏ ေမြးစာရင္းစာရြက္စာတမ္း 

   ႏွင့္ ေငြလဲႊပို႔အေထာက္အထားစသည္) 

5 အာမခံေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္တြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား 

(အာမခံကင္းလြတ္ခြင့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း) 

6 လက္မွတ္ တံဆိပ္တံုး (သ႔ိုမဟုတ္) လက္မွတ္  

စသည္ 

 
 
 
 
 
 
 

အခြန္ရုံး 

 
 
 
 
 
 

ယင္းႏွစ္၏ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ 

၁၆ရက္ေန႔မ ွမတ္လ 
၁၅ရက္ေန႔ထိ 

 
 
 
 
 
 
 

အခမဲ့ 
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အခြန္ေၾကညာလႊာ A ပုံစံ (1)  

  
 

နမူနာ 
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အခြန္ေၾကညာလႊာ A ပုံစံ (2) 

 

ရည္ညႊန္း။  ။ အမ်ိဳးသားအခြန္ေအဂ်င္စီ 
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2 ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ 

(3) အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာ 

   ကုမၸဏီမွ လစာေပးခ်ိန္တြင္ ၄င္း၀င္ေငြႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ႏႈတ္ၿပီး၊ ၄င္း၀င္ေငြခြန္ကုိ 

ႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးေဆာင္ျခင္းကုိ အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းဟုေခၚသည္။ သင္၏ အလုပ္ေနရာမွတဆင့္ ဇန္န၀ါရီလ 

၁ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔အထိ ရေသာလစာ၏ စုစုေပါင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ထမ္းေဆာင္ထားေသာ 

၀င္ေငြခြန္ပမာဏစသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ေရးထားေသာ အရာကုိ အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာဟု ေခၚသည္။ 

လာမည့္ႏွစ္ ၁လပုိင္း၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္မွ ဤေထာက္ခံစာကုိ သင့္ထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။  

 အခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာသည္ သင္၏ လစာ၀င္ေငြစသည္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ အေရးႀကီး 

စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းတုိးျခင္း စသည့္ အခ်ိန္တုိ႔တြင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းထားၾကပါစုိ႔။     
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လစာ၀င္ေငြႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္ပံုစံ 
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2 ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ 

 (4) ႏွစ္ကုန္ အခြန္ညွိႏိႈင္းျပဳျပင္ျခင္း 

● ႏွစ္ကုန္အခြန္ညိွႏိႈင္ျပဳျပင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ 
တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ ၀င္ေငြလစာစုစုေပါင္းပမာဏတြင္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ၀င္ေငြခြန္ပမာဏႏွင့့္ 

လစဥ္၀င္ေငြစသည္တုိ႔မွ ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ပမာဏစုစုေပါင္းႏွင့္ မကုိက္ညီသည္မွာ 

ပုံမွန္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ယင္းႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးလစာကုိ ေပးအပ္ေသာအခါတြင္ 

ယင္းအခြန္ကြာဟမႈတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္ကုန္အခြန္ညွိႏိႈင္းျပဳျပင္ျခင္းဟုေခၚၿပီး အလုပ္လုပ္ေနေသာ 

လုပ္ငန္းေနရာမွ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။    

   အကယ္၍ ႏွစ္ကုန္အခြန္ညိွႏိႈင္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလလ ၃၁ရက္ေန႔ထိ ကာလအတြင္း 

   ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ အာမခံ၀င္ျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနာက္လာမည့္ႏွစ္၏ ဇန္န၀ါရီလ  

   ၃၁ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ကုန္အခြန္ညိွႏိႈင္းျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

● အခြန္ျပန္အမ္းျခင္း 

   ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကုန္က်ျခင္း၊ ကေလးမီးဖြား၍ မွီခုိသူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ တစ္ႏွစ္တာကာလ၏ ၀င္ေငြမွာ 

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းပါးခဲ့ျခင္း စေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူမ်ားသည္ လုပ္ခလစာ၀င္ေငြရရိွသူမ်ား 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ရံုးတြင္ အခြန္ေၾကညာေလွ်ာက္ထားလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္မွ စ၍ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို 

ျပန္အမ္းေငြအျဖစ္ ရရွိႏုိင္သည္။    
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2 ႏုိင္ငံကုိေပးေဆာင္ရေသာအခြန္ 

2-2 သုံးစြခဲြန္ 

 သုံးစြခဲြန္ဟူသည ္ဆူပါမားကတ္ေစ်းမ်ား စသည္တုိ႔တြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းမွ စ၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္  

ေကာက္ခံေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ ၈% (၂၀၁၈ခုနစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေနအထား) ျဖစ္သည္။  

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းႏႈန္း (တန္ဖုိး)သည္ ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သံုးစြခဲြန္  

ပါ၀င္သည့္ပုံစံႏွင့္ မပါဝင္ေသးသည့္ပံုစံ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးရိွသည္။     

  သုိ႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါ။ 

・အိမ္ငွားခ 

・အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ 

・ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ၀န္ေဆာင္မႈ၊ လူမႈဖူလုံေရးလုပ္ငန္းစသည္ 

・သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေျဖဆုိခ၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦထိန္းသိမ္းခ 

စသျဖင့္ 
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3 ေဒသအခြန္ 

ေဒသအခြန္ဆိုသည္မွာ သင္၏ ယခင္ႏွစ္ ၀င္ေငြအေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ 

အခြန္ပမာဏကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ သင္လက္ရွိ ေနထိုင္ေသာ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္ၿပီး၊ 

ေနထိုင္မႈအခြန္ႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈပစၥည္းခြန္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေပးေဆာင္ရေသာ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။    

3-1 ေနထုိင္မႈအခြန္  

 

(1)ေနထုိင္မႈအခြန္ဆုိသည္မွာ 
    ေနထုိင္မႈအခြန္ဟူသည္ သင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသ၏ “ေနထုိင္သူ” အျဖစ္ ေနထုိင္လ်က္ 
   ရွိသည့္ အတြက္ ေနထုိင္ရန္အတြက္ က်ခံရေသာ ကုန္က်စရိတ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနထုိင္မႈအခြန္သည္  
   အညီအမွ်ခြျဲခမ္းျခင္း ႏွင့္ ၀င္ေငြအခ်ိဳးက်ေပးျခင္းမွ ျဖစ္တည္သည္။   

 

 

※တုိက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၂၃ေဒသ၏ အခြန္အေျခအေနသည္ အခြန္၂မ်ိဳး “အထူးေဒသေနထုိင္မႈအခြန္” ႏွင့္ 
“ၿမိဳ႕ေတာ္ေနထုိင္မႈအခြန္” တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေနထုိင္မႈအခြန္ဟုေခၚသည္။ အျခားေသာ ေဒသမ်ား၏ 
အခြန္အေျခအေနသည္ အခြန္၂မ်ိဳး “ခရုိင္ေနထုိင္မႈအခြန္” ႏွင့္ “ၿမိဳ႕နယ္ေနထုိင္မႈအခြန္” တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
ေနထုိင္မႈအခြန္ဟုေခၚသည္။   
 

 

ေနထုိင္မႈအခြန္ 

အညီအမွ်ခြျဲခမ္းျခင္း  

= 

၀င္ေငြပမာဏ ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ 

ေကာက္ယူေသာ သတ္မွတ္ပံုေသအခြန္ေငြ 

 

 
အညီအမွ်ခြျဲခမ္းျခင္း ၀င္ေငြအခ်ိဳးက်ေပးျခင္း 

 

＝ ＋ 

၀င္ေငြအခ်ိဳးက်ေပးျခင္း = ၀င္ေငြပမာဏေပၚ မူတည္ကာ 
ေကာက္ယူေသာ အခြန္ေငြ 
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(2) ေနထုိင္မႈအခြန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း  
ၿမိဳ႕ရြာအတြင္းတြင္ လိပ္စာရွိေသာ သူသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ၄င္းႏွစ္၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔မ ွ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔အထိ 
သက္ဆိုင္ရာ ရုံးဌာနတြင္ ေနထိုင္မႈအခြန္ အေၾကာင္းၾကားစာကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အေၾကာင္းၾကားရန္မလိုေပ။ 
・လစာ၀င္ေငြရရိွသူ၊ ပင္စင္၀င္ေငြရရိွသူ၊ ယခင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ လစာႏွင့္ ပင္စင္အျပင္ အျခား၀င္ေငြမရွိခဲ့သူ   
・အခြန္ဌာနသို႔ ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားထားခဲ့သူ 
・အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္၏ ဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာသူ 
 

 (3) ေနထုိင္မႈအခြန္ ထမ္းေဆာင္ပုံနည္းလမ္းမ်ား (အထူးေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ သာမန္ေကာက္ခံျခင္း) 
ေနထိုင္မႈအခြန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အထူးေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ သာမန္ေကာက္ခံျခင္း ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ၂မ်ိဳးရိွသည္။  

 

အထူးေကာက္ခံျခင္း လစာမွ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး လစာ၀င္ေငြရရိွသူ၏ 
အလုပ္ခြင္မွ လစဥ္ လစာေငြထဲမွ အခြန္ပမာဏကုိ ႏွဳတ္ထားၿပီး ၄င္းကိုစုေပါင္းကာ 
လစဥ္အခြန္ပမာဏကုိ ေနာက္လ၏ ၁၀ရက္ေန႔ မတုိင္မီွ ေပးသြင္းျခင္း။ 

သာမန္ေကာက္ခံျခင္း ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ကုိယ္ပုိင္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း စသည့္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ ထုတ္ေပးေသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
အသိေပးစာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ခြၿဲပီး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ 
အနီးဆံုး ဘဏ္၊ စာတုိက္ စသည္တုိ႔တြင္ ေပးသြင္းႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္ႏွင့္ စာတုိက္ 
အေကာင့္စာရင္းမ်ားမွ ႏႈတ္ယူျဖတ္ေတာက္ျခင္း (အလုိအေလ်ာက္ ေပးသြင္းျခင္း) 
ျဖင့္လည္းထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။  
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4 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ ႏွင့္ အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ 

4-1 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ လက္၀ယ္ရွိ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွ 
ထမ္းေဆာင္ရေသာအခြန္ျဖစ္သည္။ ခရိုင္ရုံးမွ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ရရိွခ်ိန္တြင္ 
အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ စာတုိက္စသည္တို႔တြင္ ေပးသြင္းႏိုင္သည္။ 
 

4-2 အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ 
အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္သည္ ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ လက္၀ယ္ရွိ၊ စက္တပ္စက္ဘီးမ်ား၊ အေသးစားစက္တပ္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ 
အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ဘီး၂ဘီးပါ အေသးစား 
ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား စသည္တို႔၏ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ရရိွခ်ိန္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ကာလအတြင္းတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ စာတိုက္စသည္တို႔တြင္ 
ေပးသြင္းႏိုင္သည္။  

 

4-3 အျခားေသာအခြန္မ်ား 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအခြန္အျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္၊ အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ စသည္တို႔၏ ေဒသအခြန္အျပင္ 
ႏိုင္ငံသို႔ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္အျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေလးခ်ိန္ခြန္လည္းရွိပါသည္။  
 

4-4 မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္၊ အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္သည္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ 
သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို အျခားလူသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အခါ၊ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္အျဖစ္ 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ၊ ထို႔အျပင္ ခိုးယူခံရသည့္အခါ စသည္တို႔တြင္ အနီးဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခြတဲြင္ အမည္ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ 
ယာဥ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွတ္ပံုတင္တို႔ကို မလုပ္မျဖစ္ ျပဳလုပ္ရမည္။ အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ ယာဥ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
မျပဳလုပ္လွ်င္ ဆက္လက္၍ သင္အခြန္ေပးေနရမည္ ျဖစ္သည္။    
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ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ား 

 
      
   
        ရည္ညႊန္း။  ။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္အခြန္ဌာန  

 

သာမန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 

အေသးစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 

အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 

အေသးစားအထူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 

အႀကီးစားအထူးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 

ဘီး၂ဘီးယာဥ္ 
 

ဘီး၃ဘီးမဟုတ္ေသာယာဥ္ 
 

ဘီး၂ဘီးယာဥ္ 

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ 
 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လက္ခံရယူခြန္ 
 

အေပါ့စားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ 
 

အခြန္အမ်ိဳးအစား 
 

အမ်ိဳးအစားတြင္ပါရိွေသာယာဥ္ 
 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

ဘီး၃ဘီးမဟုတ္ေသာယာဥ္ 
 

ပံုေသပုိင္ဆိုင္မႈခြန္ 
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5 အခြန္ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္းသက္ေသခံစာ ႏွင့္ ၀င္ေငြျပ အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား 
 

ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကေလးမူႀကိဳေက်ာင္းစတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္ ထို႔အျပင္ ေဒသအစိုးရပိုင္အိမ္ခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခါ စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေငြကို အေထာက္အထားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အခြန္ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္းသက္ေသခံစာ၊ ၀င္ေငြအေထာက္အထားျပ စာရြက္စာတမ္းတို႔သည္ မျဖစ္မရိွ လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ 
ယင္းအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါက  
ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ သင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသ၏  ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားပါ (ကုန္က်စရိတ္ရိွပါသည္)။    
  ထို႔အျပင္ ၀င္ေငြစသည္တို႔၏ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ ၀င္ေငြအေၾကာင္းၾကားစာ၏ မိတၱဴ (2-1 (2) ရည္ညႊန္း) 
ႏွင့္ အခြန္ကိုယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းေထာက္ခံစာ (2-1 (3) ရည္ညႊန္း) ကုိလည္းပဲ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။   
 

5-1 ႏွစ္ထပ္အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္၍ ရရိွေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးကို အေျခခံ၍ မိမိႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေျမယာ၀ယ္ယူျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရိွသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ မိခင္ႏုိင္ငံမွ မ်ားျပားလွေသာအခြန္ပမာဏကုိ 
ေတာင္းခံ ခံရျခင္း (ႏွစ္ထပ္အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း) ဟုေခၚေသာ အေျခအေနေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား (ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပ) တုိ႔အၾကားတြင္ ၂ထပ္အခြန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းကုိ ကာကြယ္ေသာ 
အခြန္အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ကတိက၀တ္ သေဘာတူညီမႈထားရိွၿပီး ဂ်ပန္ျပည္တြင္းတြင္ 
ရရိွေသာ၀င္ေငြအေပၚအခြန္ထမ္းေဆာင္ထားျခင္းကုိ အေထာက္အထားျပျခင္းျဖင့္ မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးသည့္အခါ 
ႏွစ္ထပ္အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/02_1_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/02_1_5.pdf


 

 

 
 အခြန္၏ ထိပ္သုိ႔ 

L အခြန္ 

 

ဘာသာစကားစုံ လူေနမႈ အခ်က္အလက္ 

 

 

အခြန္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာႏုိင္ငံ၊ ေဒသဇယား           ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလလက္ရိွ 

အာရွ- 
အုိရွင္းနီးယား 

အိႏၵိယ 
အင္ဒုိနီးရွား 

ၾသစေၾတးလ်ား 
ေတာင္ကိုရီးယား 

စင္ကာပူ 
သီရိလကၤာ 

ထိုင္း 
တရုတ္ 

နယူးဇီလန္ 
ပါကစၥတန္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ဖီဂ်ီ  

ဖိလစ္ပုိင္ 
ဘရူႏိုင္း 

ဗီယက္နမ္ 
ေဟာင္ေကာင္ 

မေလးရွား 
ဆာမိုဝါ（※） 
မကာအို（※） 

ထိုင္ဝမ္（※※） 
 

(အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ ္

ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္သာ) 
ကြတ္ကၽြန္းစု 

 
ဥေရာပ 

 

(အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ 

ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္သာ) 
အိုက္စလန္ 

အာေဘးနီးယား 
အန္ဒုိလာ 

အက္စ္တိုးနီးယား 
ဆိုက္ပရပ္စ္ 

ဂရိ 
ဂရင္းလန္ 

ခရုိေအးရွား 
စိန္႕မာရီႏို 

ဂ်ီဘေရာ္တာ 
ဖဲရိုးကၽြန္းစု 
မာရူတာ 
မိုနာကို 

လီသူေအးနီးယား 

ေျမာက္ 
အေမရိက 

 

အေမရိက 
ကေနဒါ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ေတာင္ 
အေမရိက၊ 
အလယ္ပုိင္း 
အေမရိက၊ 

 
 

ခ်ီလီ 
ဘရားဇီး 
မကၠဆီကို 

ပနားမား（※） 
ဘာဟားမား（※） 

ဘာျမဴဒါကၽြန္း（※） 
ေကးမန္းကၽြန္း（※） 
ၿဗီတိသွ် ဗားဂ်င္း 

ကၽြန္းစု（※） 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
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နာအူးရူး 
နီေဝး 

မာရွယ္ကၽြန္းစု 
 

 
အာဖရိက 

 
အီဂ်စ္ 

ဇမ္ဘီယာ 
ေတာင္အာဖရိက 

 
(အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး 

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္သာ) 

ယူဂန္ဒါ 
ဂါနာ 

ကင္မရြန္း 
စဲရွယ္ 
စဲနီေဂါ 

တူနီးရွား 
ႏိုက္ေဂ်းရီးယား 

ေမာရစ္ရွ 

ကာေရဗီယန္ 
ေဒသ 

 
 

 
 

(အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ 

ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္သာ) 
အာဂ်င္တီးနား 

အာရူဘာ 
အန္ဂီလာ 
ဥရုေဂြး 

က်ဴေရကိုး 
ဂြာတီမာလာ 
ကိုလံဘီယာ 

စိန္႕ကစ္ အန္ေနဗီးစ္ 
စိန္႕ဗင့္ဆက္ႏွင့္  

ဂရက္နာဒိန္းကၽြန္းစု 
စိန္႕မာတင္ 
စိန္႕လူစီယာ 

တာ့ခ္စ္ ႏွင့္ ခိုင္းေကာ့စ္ 
ကၽြန္းစု 

ဘာဘာေဒါ့စ္ 
ေဘးလီးဇ္ 
မြန္ဆဲရတ္ 

 

ဥေရာပ 
 

အိုင္ယာလန္ 
အဂၤလန္ 
အီတလီ 

ၾသစႀတီးယား 
ေဟာ္လန္ 

ဆြစ္ဇာလန္ 
ဆြီဒင္ 
စပိန္ 

စလိုဘက္ကီးယား 
စလိုေဘးနီးယား 

ခ်က္ 
ဒိန္းမတ္ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
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ဂ်ာမနီ 
ေနာ္ေ၀ 
ဟန္ေဂရီ 
ဖင္လန္ 
ျပင္သစ္ 

ဘူေဂးရီးယား 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ 

ေပၚတူဂီ 
ပိုလန္ 

လာ့ဗီးယား 
လူဇင္ဘတ္ 
ရူေမးနီးယား 
ဂန္းစီ（※） 
ဂ်ာစီ（※） 

မန္းကၽြန္း（※） 
လစ္တန္စတိုင္း（※） 

 
အေရွ႕ 

အလယ္ပုိင္း 
 

 
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား 

ျပည္ေထာင္စု 
အစၥေရး 
အိုမန္ 

ကာတာ 
ကူဝိတ္ 

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် 
တူရကီ 

 
(အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး 

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္သာ) 

လက္ဘႏြန္ 

ရုရွား၊ 
ယခင္ 

ဆုိဗီယက္ 
ျပည္ေထာင္စု 

ႏုိင္ငံမ်ား 

အဇာဘိုင္ဂ်န္ 
အာေမးနီးယား 

ယူကရိန္း 
ဥဇူဗက္ကစ္စတန္ 

ကာဇက္စတန္ 
ကာဂ်စ္စတန္ 
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 

ဆလိုဗက္ကီးယား 
တာဂ်စ္ကစ္စတန္ 
တာခ္မန္နစ္စတန္ 

ဘယ္လာရုစ္ 
ေမာ္ဒိုဗာ 

ရုရွား 
 

(၁၂၃ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ) 

（※）သည္အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိသာ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။  

（※※)ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Interchange Association (ဂ်ပန္ဘက္) ႏွင့္ Association of East Asian Relations (ထိုင္ဝမ္ဘက္) တို႕ 

အၾကား အခြန္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ဂ်ပန္ဘက္တြင္ က်င့္သုံးရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html
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 တစ္စုတစ္စည္းတည္းအေနျဖင့္ အခြန္ ႀကီးၾကပ္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အလားတူသည့္ မူေဘာင္ကိုထူေထာင္ခဲ့သည္။ (ယခုအခါတြင္ 

ထိုအသင္းမ်ားသည္ Japan-Taiwan Exchange Association (ဂ်ပန္ဘက္)ႏွင့္ Taiwan-Japan Relations Association (ထိုင္ဝမ္ဘက္) ဟု 

အသီးသီး အမည္ေျပာင္းထားသည္။) 

ရည္ညႊန္း။  ။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/l/index.html

