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ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္႕ 

ပညာေတာ္သင္ဆုႏွင္႕ပညာသင္  ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားလမ္းညႊန္ 
 

 

မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

အမည္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သူ ေငြပမာဏ ထုတ္ေပး 

ျပန္ဆပ္ 

Website 

Foundation ;  
MEIKOU Education 
Research Center 

အုပ္ထိန္းသူကေရာဂါ  
ဒဏ္ရာစသည္တို႕ကို 
ကုသေနရသျဖင္႕၀င ္
ေငြရွာရန္ခက္ခဲမႈရိွသူ 

၃၀၀,၀၀၀- ၇၀၀,၀၀၀ 
ယန္း / ႏွစ္ 

ေပးေငြ 
အမ်ိဳး 
အစား 

http://www.meiko-
zaidan.jp/ 
（日本語） 

ASHINAGA Ikuei kai 
ယာယီေက်ာင္း၀င္ခြင္႔ 
ဘြ႕ဲသင္တန္း၊ဘြ႕ဲလြန္ 
ပညာသင္ဆုေပးေခ်မႈ 
မ်ားပါ၀င္သည္ 

မိဘျဖစ္သူကေရာဂါ ႏွင့္ကပ္ေဘး 
(လမ္း ေပၚမွယာဥ္တိုက္မႈမ ပါ၀င္) 

မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းတို႕ 
ေၾကာင့္ အုပ္ထိန္းသူ 
ကမသန္မစြမ္းျဖစ္ေန သူ 

အစိုးရ ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ 
၄၅,၀၀၀ ယန္း/ လ 
(ေခ်းေငြ၂၅,၀၀၀ ယန္း 
ေပးေငြ ၂၀,၀၀၀ ယန္း) 
အမ်ားပုိင ္၅၀,၀၀၀ ယန္း 
/ လ 
(ေခ်းေငြ ၃၀,၀၀၀ ယန္း၊ 
ေပးေငြ ၂၀,၀၀၀ ယန္း) 
 

ေပးေငြ/ 
ဆပ္ေငြ 

https://www.ashinaga.org
/grant/scholarship.html 
（日本語） 

Japanese Student 
Assistant 
Organization 
Scholarship 

ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင္ ဂ် ပန္ႏုိင္ငံတြင္ 
အၿမဲ တန္းေနထိုင္ခြင့္ရသူ 

သာမန္ဘြ႔ဲ ၃၀,၀၀၀ -
၅၁,၀၀၀ 
ယန္း /လ ဘြ႕ဲလြန္ 
၅၀,၀၀၀ -၁၂၂,၀၀၀ 
ယန္း/လ 
 

ျပန္ဆပ္ 
ရန္ေငြ 
(အတုိး 
မပါ) 

https://www.jasso.go.jp/s
hogakukin/kyufu/index.ht
ml   
（日本語） 

ႏိုင္ငံေတာ္ေထာက္ပ့ံေငြ၊  
အထက္တန္း 
ေက်ာင္း၀င္ေၾကး 
 

သာမန္၀င္ေငြ  ၉,၁၀၀,၀၀၀ ယန္း 
ေအာက္ ၀င္ေငြေပၚတြင္ 

မူတည္သည္။ 

ေပးေငြ 
အမ်ိဳး 
အစား 

 

Kanagawa ken 
Private High School  
Student Scholarship 

ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ  
ေက်ာင္းကိုေလွ်ာက္ထားသူ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္မိ 
ဘပါ Kanagawa-Ken အ  
တြင္းေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။  

၀င္ေငြအ ေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။ 
ေက်ာင္း၀င ္ေထာက္  
ပံ႕ေၾကး ၁၀၀,၀၀၀ ယန္း 

ေပးေငြ 
အမ်ိဳး 
အစား 

http://www.pref.kanagaw
a.jp/docs/v3e/jyosei/gaku
hisien/index.html 
（日本語） 

日本に住むミャンマー人が応募できる奨学金・支援金案内 

（小学校・中学校・高等学校） 

http://www.meiko-zaidan.jp/
http://www.meiko-zaidan.jp/
https://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html
https://www.ashinaga.org/grant/scholarship.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/jyosei/gakuhisien/index.html
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（専門学校, 高等専門学校, 短大, 学部, 修士, 博士, 研究生） 

အၿမဲေနထုိင္သူႏိုင္ငံျခာ
းသားမ်ား  
၏သားသမီမ်ား 
အတြက္ပညာ 
ေတာ္သင္ဆု 

ႏိုင္ငံျခားတြင္အေျခ ခ်သည္႕ 
Hyogo Ken မွေက်ာင္းသား 
မ်ားအတြက္ ပညာ 
သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

၁၅,၀၀၀ ယန္း/လ 
အထက္တန္း 
ေက်ာင္းေနစဥ္ ၃ႏွစ္ 
စာေထာက္ပ့ံ 

ေပးေငြ 
အမ်ိဳး 
အစား 

http://www.social-
b.net/kfc/scholarship/abo
ut/about.html 
（日本語） 

 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအထက္တန္း၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ၊ ေကာလိပ္၊ ဘြ႕ဲသင္တန္း၊ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္း၊ 
ပါရဂူသင္တန္းႏွင္႕ သုေတသနေက်ာင္းသားမ်ား 
 
Coca cola Education 
and Environment 
Foundation  

မည္သည္႕ႏိုင္ငံသား 
မဆိုေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္ 

၁၅,၀၀၀ ယန္း/လ ေပးေငြ 
အမ်ိဳး 
အစား 

http://www.cocacola-
zaidan.jp/edu-support/ 
（日本語） 

IBARAKI KEN  
SGHOLARSHIP 

Prefecture အတြင္းေနထိုင္ေသာ 
ကိုယ္ရည္/ကိုယ္ေသြး 
ႏွင္႕ပညာေရးတြင္ထူးခၽြန္ထက္ျမက္
ေသာ္ လည္း စီးပြားေရးအရ 
ေက်ာင္းဆက္တက္ရန ္ခက္အခဲျဖစ္ 
ေနသူ 

၃၆,၀၀၀ (သို႕) 
၄၀,၀၀၀ ယန္း/လ 

ျပန္ဆပ္ 
(အတိုးမပါ) 

 

KAWASAKI SHI 
UNIVERSITY 
SCHOLARSHIP 

အုပ္ထိန္းသူက ကာ 
၀ါဆာကီၿမိဳ႕တြင္တႏွစ္ 
ေက်ာ္ေနထိုင္ေသာသူ 
၏တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ ေက်ာင္း 
သား 

၃၈,၀၀၀ ယန္း/လ ျပန္ဆပ္ရန္   

KANAYUKYO AND 
KANAFUKUKYO 
SCHOLARSHIP 

 ၅၀,၀၀၀ယန္း/လ 
၆၀၀,၀၀၀ ယန္း/ ႏွစ္ 

ေပးေငြ https://www.yokohamaymc
a.ac.jp/admission/scholarsh
ip_foreign/ (日本語) 

 

 

 မိမိတို႕ ေနထိုင္ေသာ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက သီးသန္႕ေထာက္ပံ႕ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားလည္းရွိ 

သည္။ ထိုဆုမ်ားအေၾကာင္းကိုေဒသဆိုင္ရာအစုိးရရံုးမ်ားတြင္စံုစမ္းႏိုင္ပါ။ 

 တကၠသိုလ္မ်ားကသီးသန္႕ေပးေသာပညာသင္ဆုမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက အၿမဲတန္း ေနထိုင္ခြင့္ရႏ္ုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း 

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။ 

 အျခားပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ မည္သည္႕ပညာသင္ဆုကိုမွ်ရွာမရပါက သို႕ တည္းမဟုတ္ 

ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္စြပ္ရာတြင္နားမလည္းပါက Link to Myanmar သို႕ေအာက္ပါ 

တယ္လီဖုန္နံပါတ္အတိုင္းဆက္သြယ္ၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ( တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 045 – 567 – 5858 သို႕မဟုတ္ Fax: 045 – 567  - 5858 ) 

 

 

http://www.social-b.net/kfc/scholarship/about/about.html
http://www.social-b.net/kfc/scholarship/about/about.html
http://www.social-b.net/kfc/scholarship/about/about.html
http://www.cocacola-zaidan.jp/edu-support/
http://www.cocacola-zaidan.jp/edu-support/
https://www.yokohamaymca.ac.jp/admission/scholarship_foreign/
https://www.yokohamaymca.ac.jp/admission/scholarship_foreign/
https://www.yokohamaymca.ac.jp/admission/scholarship_foreign/
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သိထားသင္႕ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အခြန္စည္းၾကပ္မႈ 
 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ၀င္ေငြရရိွသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အား မျဖစ္မေနအခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။  

မိတ္ေဆြတို႕၏ေန႕စဥ္လူေနမႈဘ၀ႏွင္႕ဆက္စပ္ေနေသာအခြန္ေပးေဆာင္မႈစ ႏွစ္ကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားလိုပါသည္။ 

 

၀င္ေငြခြန္ 

ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕မ ွဒီဇင္ဘာလ  ၃၁ရက္ေန႕အထိ သင္ရရွိေသာ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းမွ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံမႈကိုျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

ထို႕ေၾကာင္႕ေနာက္ႏွစ္မတ္လ ၁၅ရက္ေန႕အထိ မိမိတို႕ရရွိခဲ႕ေသာ၀င္ေငြ ေပါင္းကိုအသိေပးၾကညာၾကရပါသည္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ 

၁ႏွစ္ထက္ပိုၿပီးေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး မ်ားကဲ႕သို႕အခြန္ေငြႏႈန္းထားကိုေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။ 

 မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သျဖင္႕ အျမတ္အစြန္းရရွိသူမ်ားသည္ ၀င္ေငြ / ထြက္ေငြကို ם

တြက္ခ်က္ထားသည္ဇယားကိုအျမတ္ခြန္ဦးစီး႒ာနသို႕တင္ျပၾကရပါမည္။ 

မိမိတို႕သည္ကုမ ם ၸဏီမွလုပ္ခရရွိခံစားေနသူမ်ားျဖစ္ပါက ကုမ ၸဏီမွ၀င္ေငြခြန္ကိုမိမိတို႕၏လစာမွျဖတ္ ေတာပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ 

၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္သင္႕သည္႕ပမာဏကုိတင္ျပရန္မလိုအပ္ပါ။ 

အခြန္စည္းၾကပ္သင္႕ေသာအျမတ္ေငြပမာဏေပးသြင္းၿပီးအခြန္ေငြကိုျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္းႏွင္႕မလံုေလာက္သည္အခြန္ေငြကိုထပ္မံျဖည္႕ 

စြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 အခြန္စည္းၾကပ္သင္႕ေသာ ၀င္ေငြကိုတင္ျပရမည္႕သူမ်ား ם

- တစ္ႏွစ္တာ၀င္ေငြ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ယန္း အထက္ရရွိသူမ်ား 

- ၂ခုထက္ပိုေသာကုမ ၸဏီမ်ားမွ တၿပိဳင္တည္း၀င္ေငြရရိွေနသူမ်ား 

- ေထာက္ပံ႕ေကၽႊးေမြးေနရသည့္ မိသားစု၀င္ဦးေရတိုးပြားလာသူမ်ား 

- ေဆးရံုတက္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ေဆးကုသစရိတ္တိုးလာသူမ်ား 

-  ေခ်းေငြျဖင္႕အိမ္၀ယ္ထားသူမ်ား 

 စာရြက္စာတမ္းတင္ျပရမည့္႒ာန  မိမိတိုေနထိုင္ရာေဒသရိွ အျမတ္ခြန္ဦးစီး႒ာန ם

 အခြန္စည္းၾကပ္သင္႕ေသာအျမတ္ေငြတင္ျပျခင္းတြင္ပါ၀င္ရမည္႕အခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ם

( ျမန္မာဘာသာ ) http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/ 

ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံတကာေရးရာအဖြဲ႕ ပံုေသပုိင္ပစ ၥည္းအခြန္ 

ဤအခြန္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႕တြင္ ေျမယာႏွင္႕အိုးအိမ္တို႕ကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါက ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

အတြက္ေပးေဆာင္ရသည္႕အခြန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူေပးေဆာင္ ရပါမည္။ ထိုအခြန္အား ဧၿပီလ၊ 

ဇူလိုင္လ၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင္႕ ေဖေဖာ္၀ါရလီတို႕တြင္ ၄ႀကိမ္ခြၿဲပီး ၃လစာစီေပး ေဆာင္ၾကရပါမည္။ 

အခြန္က်သင္႕သူမ်ားထံသို႕ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားမွတစ္ဆင္႕အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႕လာမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႕ထိုညႊန္ၾကားစာအတို

င္းလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ 

知っておきたい日本の税金 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/
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ေနထိုင္ခြန္ 

သင္ေနထိုင္ေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးအေနျဖင္႕ေပးေဆာင္ရမည္႕အခြန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ဇန္န၀ါရီလ၁ရက္ေန႕တြင္ ထိုေဒသ၌တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ႕ပါက ေနထိုင္ခြန္ကိုေပးေဆာင္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 မိမိကိုယ္တိုင္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက ၆လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ם

ေက်းရြာေကာင္စီရံုးမ်ားမွအခြန္ေဆာင္ရန္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႕လာပါလိမ္႕မည္။ နီးစပ္ရာဘဏ္ 

ႏွင္႕စာတိုက္မ်ားတြင္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

 ကုမၸဏီမွ လစာခံစားေနသူျဖစ္ပါက ကုမၸဏီမွထိုအခြန္ကိုေဆာင္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႕မိမိတို႕ကိုယ္ ם

တိုင္ေပးသြင္းရန္မလိုအပ္ပါ။ 

  ေနထိုင္ခြန္သည္ လြန္ခဲ႕ေသာတစ္ႏွစ္အတြင္ရရွိေသာ၀င္ေငြကိုအေျခခံၿပီးတြက္ခ်က္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ ם

ေသာေၾကာင္႕သင္႕အေနႏွင္႕ဂ်ပန္ျပည္သို႕စေရာက္သည္႕ႏွစ္တြင္ထိုအခြန္ကိုေပးသြင္းရန္မလိုအပ္ပါ။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခြန္ႏွင္႕အေပါ႕စားယာဥ္အခြန္ ေမာ္ေတာယာဥ္ခြန္မွာ ဧၿပီလ၁ရက္ေန႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆိုင္သူက 

ေဆာင္ရေသာအခြန္ျဖစ္ ပါသည္။ 

အေပါ႕စားယာဥ္ဆိုသည္မွာ ကားအငယ္စားမ်ား၊ 

ေမာ္တာတပ္ထားေသာစက္ဘီးမ်ားႏွင္႕ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူတို႕ေဆာင္ရေသာအခြန္ျဖစ္ပါသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေကာင္စီမ်ားမွအခြန္ေဆာင္ရန္အေၾကာင္းၾကားစာေရာက္လာပါက နီးစပ္ 

ရာဘဏ္တိုက္ႏွင္႕စာတိုက္မ်ားတြင္ေပးေဆာင္ၾကရပါမည္။ 

အဆိုပါအခြန္ေငြမ်ားကို ဧၿပီလ၁ရက္ေန႕မွစၿပီး ယာဥ္ပိုင္ဆိုင္သူအားစည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  အကယ္ ၍ သင္၏ 

ယာဥ္အားတစ္ျခားသူသို႕လႊဲေျပာင္းေပထားပါက သို႕တည္းမဟုတ္ဆက္လက္မသံုးေတာ႕ပါက ေကာင္စီ ရံုးသို႕  

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမထားလွ်င္ ထိုအခြန္ကိုဆက္လက္ေကာက္ခံေနမည္သာျဖစ္ပါ သည္။ 
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この冊子は、（公財）かながわ国際交流財団の『かながわ民際協力基金』から助成を受けて作成したものです。 

特定非営利活動法人 リンクトゥミャンマー Link to Myanmar ( ဂ်ပန္ျမန္မာေထာက္ပံ႕ကူညီေရးအဖြဲ႕ ) 
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