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हाइसु्कल इत्यादी अध्ययनका लागी आर्थिक सहयोग प्रणाली 

 

सरकारले हाइसु्कल इत्यादीको फिस फिर्न सहयोग गरे् प्रणाली हो। 

 

पब्लिक हाइसु्कल: बर्नमा एक लाख अठार हजार आठ सय येर् सम्मको आफथनक सहयोग उपलब्ध हुन्छ। 

→ सु्कल फिस 0 येर् हुन्छ। 

 

प्राइभेट हाइसु्कल: बर्नमा एक लाख अठार हजार आठ सय येर् देब्लख फिर् लाख छयार्बे्ब हजार सम्मको आफथनक सहयोग उपलब्ध 

हुन्छ। 

→ थोरै सु्कल फिस लाग्न पफर् सक्छ (अफभभावकको आम्दार्ी अरु्सार फिस फर्र्ानरण हुन्छ) 

 

सरकारले सु्कलमा फिस फिफदनन्छ। 

फबद्याथी वा उस्को पररवारले फसरै् रकम प्राप्त गरे् भरे् होइर्। 

 

सु्कलले भर्ान हुरे् बेलामा यस प्रणालीको बारेमा जार्कारी प्रदार् गछन । 

यस् प्रणाली उपयोग गर्न चाहारे् ब्यब्लिले सु्कलमा आवेदर् फदरु्होस्। 

आवेदर् र्गरे् ब्यब्लिले आिैं  फिस फिरु्न पछन । 

 

यस् प्रणालीको उपयोग गनि सके्न ब्यक्ति  

जापार्मा ठेगार्ा भएको र हाइसु्कलमा पढ्दै गरेको ब्यब्लि    

 

उपयोग गनि सर्कने सु्कलहरु 

・ हाइसु्कल 'कोउिोउ गाक्कोउ'  (िूल-डे कोर्न 'जेफिफच सेइ', पाटन-टाइम कोर्न 'िेइफज सेइ', क्रस्पोने्डन्स कोर्न 'चुउफसर्् सेइ')  

※मेजर कोर्न/ से्पसल कोर्न भन्दा बाहेक 

・ जुफर्यर र फसफर्यर हाइसु्कल एकै ठाउँमा भएको “संयुि हाइसु्कल” 'चू्यउिोउ क्योइकु गाक्कोउ' को दोस्रो सेमेस्टर  

※मेजर कोर्न/ से्पसल कोर्न भन्दा बाहेक 

・ से्पसल एजुकेशर् प्रदार् गरे् सु्कल 'िोकुबेचु फसएर् गाक्कोउ'  उच्च क्लास 

・ प्राफवफर्क कलेज 'कोउिोउ सेन्मोर् गाक्कोउ' (पफहलो देब्लख िेस्रो वर्न सम्म) 

・ भोकेसर्ल कलेज 'सेन्यूउ गाक्कोउ' (उच्च कोर्न/ सामान्य कोर्न), फवफवर् सु्कलहरू 

 

फबदेशी सु्कलहरुमा पफर् उपयोग गर्न सफकन्छ। 

िलको वेबसाइटमा र्ाम भएका सु्कलहरु मात्र हुर््। 

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

 

िथापी, िलका कुरै् एक कुरा मात्र पफर् लागू हुरे् ब्यब्लिले यो प्रणाली उपयोग गर्न सकै्दर्र््। 

・ अफभभावकको वाफर्नक आम्दार्ी करीब एकार्बे्ब लाख वा सो भन्दा बढी भएको ब्यब्लि  

・ हाइसु्कल उफत्रणन भैसकेको ब्यब्लि  

・ ३६ मफहर्ा भन्दा बफढ हाइसु्कलमा पफढरहेको ब्यब्लि 
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आवेदनको लार्ग आवश्यक कुराहरु   

फर्म्न फलब्लखि कुराहरु आिू पढ्रे् सु्कलमा पेश गरु्नहोस्।  

・ योग्यिा प्रमाणपत्र आवेदर् िाराम (जू्यकु्य फसकाकु फर्ने्तइ फसने्सइ-यो)(यस् िाराम सु्कलबाट फलर् सफकन्छ। आवश्यक 

ठाउँहरुमा भरु्नहोस्) 

・ माइ-र्म्बर काडनको प्रफिफलफप, अथवा माइ-र्म्बर लेब्लखएको आवास प्रमाणपत्रको प्रफिफलफप आफद 

 

माइ-र्म्बर काडनको प्रफिफलफपको सट्टा, कर सम्बब्लि कागजाि (कर प्रमाण पत्र) पेश गरु्नपरे् पफर् हुर् सक्छ। 

सु्कल अवब्लथथि फप्रिेक्चर अरु्सार िरक पदनछ। 

सु्कलद्वारा प्रदार् गरररे् जार्कारीलाई ध्यार्पूवनक सुिुहोस्। 

 

कर (थथार्ीय आवास कर) को प्रफक्रया पुरा गरेका ब्यब्लिले मात्र यस् प्रणालीको उपयोग गर्न सक्छर््। 

आवेदर् गरु्न भन्दा पफहलै्य रै् फर्फििरुपमा प्रफक्रया (थथार्ीय आवास करको ररपोटन) पुरा गरु्नहोस्। 

 

थप जार्कारीको लाफग हाइसु्कलको अफिसमा सम्पकन  गरु्नहोस्।   

 

यस् प्रणालीको बारेमा फवसृ्ति फववरण फशक्षा, संसृ्कफि, खेलकुद, फवज्ञार् िथा प्रफवफर् मन्त्रालयको वेबसाइटमा पफर् हेर्न सफकन्छ। 

(जापार्ी भार्ा मात्र) 

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

 

 

स्रोि / सन्दभन 

「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

