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အထကတ်န််းကက ျောင််းလခ ကထျောကပ် ံ့က ်း စနစ် 

 

အထက်တန််းကက ျောင််းစသည်မ ျော်း၏ ကက ျောင််းလခအတွက ်အစ  ်းရက ကထျောက်ပ ံ့ကူညီသည်ံ့စနစ် ဖြစ်သည်။  

 

အစ  ်းရပ  င ်အထက်တန််းကက ျောင််း။   ။ ၁နစ်ှလျှင ်ယန််း ၁၁၈,၈၀၀ အထ  ကထျောက်ပ ံ့မှု ရန  ငပ်ါသည်။ 

→ကပ်းက ျောငရ်မည်ံ့ ကက ျောင််းလခ သ ည ဖြစ်လျောပါမည်။ 

 

ပ ဂ္ဂလ က အထက်တန််းကက ျောင််း။   ။ ၁နစှ်လျှင ်ယန််း ၁၁၈,၈၀၀ မှ ၃၉၆,၀၀၀ အထ  ကထျောက်ပ ံ့မှု ရန  ငပ်ါသည်။  

→ကပ်းက ျောငရ်မည်ံ့ ကက ျောင််းလခမှျော အနည််းငယ် ရှ န  ငပ်ါသည် (ကပ်းက ျောငရ်မည်ံ့ ကငပွမျောဏသည် အ ပ်ထ န််းသူ၏ 

ဝငက်ငအွကပေါ်မူတည်၍ ကွွဲဖပျော်းပါသည်) 

 

အစ  ်းရထ မှ ကက ျောင််းသ  ံ့ ကက ျောင််းလခက   ကပ်းက ျောငပ်ါမည်။ 

ကက ျောင််းသျော်းနငှ်ံ့ မ သျော်းစ သည် ထ  ကငကွ   လက်ခ ရယူန  ငဖ်ခင််း မရှ ပါ။  

 

ကက ျောင််းဝငခ်  နတွ်င ်ဤစနစ်နငှ်ံ့ ပတ်သက်၍ ကက ျောင််းမှ အကကကျောင််းကကျော်းဖခင််း ရှ ပါသည်။  

ဤစနစ်က   အသ  ်းဖပြုလ  သူသည် ကက ျောင််းတွင ်ကလျှျောက်ထျော်းပါ။ 

ကလျှျောက်ထျော်းဖခင််းမဖပြုသူသည် မ မ က  ယ်တ  င ်ပညျောသငစ်ရ တ်က   ကပ်းက ျောငရ်မည်ဖြစပ်ါသည်။  

 

ဤစနစ်က ို အသ ို်းပပြုန ိုငသ် ူ  

ဂ္ ပနတ်ွင ်ကနရပ်လ ပ်စျော ရှ ပပီ်း အထက်တန််းကက ျောင််းစသည်မ ျော်းတွင ်တက်ကရျောက်ကနသူ  

 

အသ ို်းပပြုန ိုငသ်ည်ံ့ ကက ျောင််း 

・ အထက်တန််းကက ျောင််း (က  ်းတ  ်း ဂ္ါ ံ့က  ်း) (တစ်ကနက နစ်နစ၊် အခ  နပ်  င််းစနစ်၊ အကဝ်းသငစ်နစ်)  

※တန််းဖမင်ံ့(စွဲန််းက  ်းခါ ံ့) /မမွ််းမ  (ဘက်ခါ ံ့) ပ  ံ့ခ မှုမ ျော်း မပါဝင ်  

・ အလယ်တန််းအ င်ံ့ပညျောသငက်က ျောင််း (ခ  ်းတ  ်း ကကယျောအ က  ဂ္ါ ံ့က  ်း) ၏ အတန််းကက်ီးပ  င််းမ ျော်း  

※တန််းဖမင်ံ့(စွဲန််းက  ်းခါ ံ့) /မွမ််းမ  (ဘက်ခါ ံ့) ပ  ံ့ခ မှုမ ျော်း မပါဝင ်

・ အထ်ူးကထျောက်ပ ံ့ကရ်းကက ျောင််း (တ  က ဘက်   ရှ အွဲန််း ဂ္ါ ံ့က  ်း) ၏ အထက်တန််းကက ျောင််းအ င်ံ့  

・ နည််းပညျောကကျောလ ပ် (က  ်းတ  ်း စွဲန််းမွန််း ဂ္ါ ံ့က  ်း) (ပထမနစ်ှမှ တတ ယနစ်ှအထ )  

・ အသက်ကမွ်းပညျောသငက်က ျောင််း (စွဲန််းရ ှ်း ဂ္ါ ံ့က  ်း) (အ င်ံ့ဖမင်ံ့ ပ  ံ့ခ မှု (က  ်းတ  ်းခါ ံ့တွဲအ ) /ပ  မှန ်ပ  ံ့ခ မှု 

(အ ပန််းခါတွဲအ ) ) ၊ ကက ျောင််းအဖြစ် သတ်မှတ်သည်ံ့ ပညျောသငက်ကျော်းကရ်းကနရျော အမ  ြုမ  ြု်း (ခါ ံ့ခ ရှ ်း ဂ္ါ ံ့က  ်း) 

 

န  ငင် ဖချော်းသျော်းမ ျော်း၏ကက ျောင််းမ ျော်းတွငလ်ည််း အသ  ်းဖပြုန  ငပ်ါသည်။  

ကအျောက်ပါ အငတ်ျောနက်စျောမ က်နျှောတွင ်အမည်ပါသည်ံ့ကက ျောင််းမ ျော်းသျောဖြစသ်ည်။  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm


ミャンマー語 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

သ  ံ့ရျောတွင ်ကအျောက်ပါအခ က်မ ျော်းထွဲမှ တစ်ခ ပငဖ်ြစ်ကစ က  က်ညီကနသူအကနဖြင်ံ့ ဤစနစ်က   အသ  ်းမဖပြုန  ငပ်ါ။ 

・ အ ပ်ထ န််းသ၏ူ တစ်နစှ်တျော ဝငက်ငကွ ယန််း၉သန််း၁သ န််းကက ျော်ရှ သူ  

・ အထက်တန််းကက ျောင််း ပပီ်း   ်းကနသူ 

・ ၃၆လတျောထက်ကက ျော်လွနပ်ပီ်း အထက်တန််းကက ျောင််း တကက်နသူ  

 

 

ကလ ျောကထ်ျော်း ျောတငွ ်လ ိုအပ်သည်ံ့ အ ျောမ ျော်း 

ကအျောက်ပါအရျောမ ျော်းက   တက်ကရျောက်ကနသည်ံ့ ကက ျောင််းသ  ံ့ ကပ်းအပ်ပါ။  

・ ကထျောက်ပ ံ့မှုအရည်အခ င််းဖပည်ံ့မီကကကျောင််း အသ အမှတ်ဖပြုကပ်းရန ်ကလျှျောက်လ ျော (ဂ္  ကယူ်းရှီခါ ံ့က  နင််းကတ်းအ  

ရှင််းစွဲအ ကရှျော) (ကက ျောင််းတွင ်ရယူန  ငပ်ါသည်။ လ  အပ်သည်မ ျော်းက   ကရ်းဖြညံ့်ပါ) 

・ My Number ကတ်ဖပျော်း မ တတ   သ  ံ့မဟ တ် My Number န ပါတ်ကရ်းသျော်းထျော်းသည်ံ့ ကနထ  ငသ်ူစျောရင််း မ တတ   

စသည် 

 

My Number ကတ်ဖပျော်း မ တတ  စသည်မ ျော်း အစျော်း အခွနက်င ွ  ငရ်ျော စျောရွက်စျောတမ််း (အခနွက် ျောငထ်ျော်းကကကျောင််း 

သက်ကသခ စျောရွက်) က   တငဖ်ပရန ်လ  အပ်သည်ံ့ အကနအထျော်းလည််း ရှ တတ်ပါသည်။ 

ကက ျောင််းတည်ရှ ရျော ခရ  ငအ်ကပေါ်လ  က်၍ ကွျောဖချော်းပါသည်။  

ကက ျောင််း၏ ရှင််းလင််းခ က်က   ကသခ ျောစွျောနျော်းကထျောငပ်ါ။  

 

ဤစနစ်က   အသ  ်းဖပြုန  ငသ်ည်မှျော အခွန ်(ပမ ြုြို့ ရွျော ကနထ  ငသ်အူခွန)်    ငရ်ျော စျောရင််းသွင််းထျော်းသူမ ျော်းသျော ဖြစ်သည်။ 

မကလျှျောက်ထျော်းခင ်ထ  စျောရင််းသွင််းဖခင််း (ပမ ြုြို့ ရွျော ကနထ  ငသ်အူခွန ်ကလျှျောက်ထျော်းဖခင််း) က   မဖြစ်မကန လ ပ်က ျောငပ်ါ။  

 

နျော်းမလည်သည်ံ့အခ က် ရှ ပါက အထက်တန််းကက ျောင််း၏ ရ  ်းလ ပ်ငန််းဌျောနတငွ ်ကမ်းဖမန််းပါ။ 

 

ပညျောကရ်းဝနက်ကီ်းဌျောန၏ အငတ်ျောနက်စျောမ က်နျှောတွငလ်ည််း ဤစနစ်နငှ်ံ့ ပတ်သက်၍ အကသ်းစ တ် ရှင််းလင််းခ က်က   

ြတ်ရှုန  ငပ်ါသည်။(ဂ္ ပနဘ်ျောသျောဖြင်ံ့သျော)  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

 

 

မှီဖငမ််း၊ က  ်းကျော်း 

「高校生等への就学支援」（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ～高等学校等就学支援金制度のことを教えます～」（文部科学

省・出入国在留管理庁） 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html

