यहाँलाई िाहा छ? िे शले दिने
अध्यापन शुल्क अनुिान

こうとうがっこう とう しゅうがく しえんきん

高等学校等就学支援金
【ネパール語翻訳版】

१.“उच्च माध्यममक ववद्यालय आदिका भनाध टे वा रकम” प्रणाली भन्नाले,
घरबारको स्थितिको परवाह बबनानै, इच्छा भएका उच्च माध्यममक ववद्यालयमा अध्ययन गने

सबै ववद्यािीले तनर्धक्क संग अध्ययनमा लागगपने समाज मसजधना गनधका लागग, ववद्यािीलाई,
अध्यापन शल्
ु क भरण गनप
ुध ने “उच्च माध्यममक ववद्यालय आदिका भनाध टे वा रकम” भुक्िानी
गरर, घरबारको शैक्षिक खचधको बोझ हलक
ु ा गने प्रणाली हो। यो चक्
ु िा गनध नपने हुन्छ।

२. यसमा पनध आउने ववद्यालय

・उच्च माध्यममक ववद्यालय
रास्रिय या
・माध्यममक मशिा ववद्यालय पतछल्ला
सावधजतनक या
चरणका पाठ्यक्रम
तनजीले फरक नपने
・ववशेष टे वाका उच्च माध्यममक ववद्यालय शाखा
・उच्च पेशागि ववद्यालय (१ ववषधय िे खख ३ ववषधय)
・उन्नि व्यावसातयक ववद्यालय उच्च माध्यममक ववद्यालय पाठ्यक्रम
・“रास्रिय िि व्यस्क्ित्व प्रमशिण पाठ्यक्रम”मा तनदिध रट उन्नि व्यावसातयक ववद्यालयको
सामान्य पाठ्यक्रम या ववमभन्न ववद्यालयमा पनध आउनमा ① व्यावहाररक नसध, ② कुक, ③
ममठाई तनमाधण एवंम थवथििा सम्बन्र्ीका हलवाई, ④ हजाम, ⑤ ब्यूदटमशयन जथिा “रास्रिय
िि व्यस्क्ित्व प्रमशिण पाठ्यक्रम” ले तनदिध रट गने व्यस्क्ि
・मशिा मन्रीद्वारा तनदिध रट वविे शी ववद्यालय

३. भुक्िानी ववगर्

४. प्राप्ि गनधको लागग आवश्यक प्रकक्रया
（१）आवेदन प्रक्रिया (अप्रप्रल महिनाको भनाा समय)

(१)आवेिन फारम (भनाध हुन जाने उच्च माध्यममक ववद्यालयमा वविरण गररन्छ)
(२)कर लागू प्रमाण पर (थिानीय सरकारी कायाधलय आदिबाट प्राप्ि गनध सककन्छ)
लगायिका संरिकको आय प्रमाखणि गने कागजाि (थिानीयवासी कर आय िर रामश
िाहा हुने कागजाि) थवरूप, िेरले िोकेको कागजाि
(२) दर्ाा ननवेदन प्रक्रिया (िरे क वर्ा जुन महिना दे खि जुलाई महिना सम्म नर्र)
(१)ििाध तनवेिन पर ( भनाध हुन जाने उच्च माध्यममक ववद्यालयमा वविरण गररन्छ )
(२) कर लागू प्रमाणपर आदि
(१)र (२) उच्च माध्यममक ववद्यालयमा पेस गरर, प्रमाणीकरण भएमा “ववद्यालय
भनाध टे वा रकम” प्राप्ि गनध सककन्छ।
*(२) मसद्धान्ििः अमभभावकको अगर्कार प्राप्ि (उिाहरणः बव
ु ाआमा भएको अवथिामा, बव
ु ा र
आमा िब
)
ै
सबै
जनाको
आवश्यक
पछध
।
ु
*अन्य, िेरवपच्छे आवश्यक कागजाि िोककएको हुन सक्छ।
प्रिम शैक्षिक वषध
(िई
ु पटक पेस)

“ववद्यालय भनाध टे वा रकम”, ववद्यालय संथिापक (ववद्यालय संघ आदि) ले ववद्यािी थवयंको

भने, वहन गनुध आवश्यक हुन्छ। (ववद्यालय अनस
ु ार, एक पटक अध्यापन शल्
ु क भक्
ु िान गरे र,
पतछ “ववद्यालय भनाध टे वा रकम” बराबरको रकम प्राप्ि गने अवथिा पतन हुनसक्छ)

प्रवद्यार्थी

आवश्यक
कागजाि पेस

प्रवद्यालय

＜मार्ा महिना＞

िोस्रो शैक्षिक वषध
(एक पटक पेस)

＜अप्रप्रलमहिना＞

＜जुलाई महिना＞

＜मार्ा महिना＞

＜जुलाई महिना＞

＜मार्ा महिना＞

ििाध तनवेिन पर + त्यस
आगिधक वषध (*२.)को कर
लागू प्रमाणपर आदिको पेस

ििाध तनवेिन पर + त्यस आगिधक वषध
को कर लागू प्रमाणपर आदिको पेस

आवश्यक
कागजाि पेस

िेर
“ववद्यालय भनाध टे वा
रकम” र अध्यापन
शुल्क प्रतिसन्िुलन

＜जुलाई महिना＞

आवेिन फारम + अतघल्लो
आगिधक वषध (*१.)को कर
लागू प्रमाणपर आदिको पेस

सट्टामा प्राप्ि गरर अध्यापन शल्
ु कसँग प्रतिसन्िल
ु न गररन्छ। ववद्यािी या संरिकले प्रत्यि प्राप्ि
गने भने होइन। अध्यापन शल्
ु क र “ववद्यालय भनाध टे वा रकम” बीचको अन्िर रकम सम्बन्र्मा

＜अप्रप्रलमहिना＞

ववद्यािीको सट्टामा अध्यापन
शुल्क प्राप्ि गरर, अध्यापन
शुल्कमा भरण गने

िे श
“ववद्यालय भनाध टे वा
रकम”को लागि
िेरमा बबिरण

िेस्रो शैक्षिक वषध
(एक पटक पेस)
＜अप्रप्रलमहिना＞

*१ आगिधक वषध २०१५ मा पेस गने भएमा, आगिधक वषध २०१४ को कर लागू प्रमाणपर आदि
*२ आगिधक वषध २०१५ मा पेस गने भएमा, आगिधक वषध २०१५ को कर लागू प्रमाणपर आदि

“थिानीयवासी कर आय िर”
भन्नाले, बसोवास करको कर रामश
मध्येको एक भइ, आय अनुसारको
कर लागू गररन्छ।

स्र्थानीयवासी
कर
आय
(अशभभावाकको कुल रकम)

७.कर लागू प्रमाणपर भनेको के?(थिानीय
कायाधलय अनुसार ढाँचा फरक पछध )

५ कति रकम पाइन्छ?
दर

राशि

भुक्र्ान रकम (पूर्ा कालीन | वाप्रर्ाक
रकम)

१ लाख ५४ हजार ५ सय येन भन्िा कम(वावषधक
आय ३५ लाख िे खख ५९ लाख येन भन्िा कम जति)

१ लाख ७८ हजार २ सय येन

५१ हजार ३ सय येन भन्िा कम (वावषधक आय २५
लाख िे खख ३५ लाख येन भन्िा कम जति)

२ लाख ३७ हजार ६ सय येन

शन्
ु ना येन (कर छुट)
(वावषधक आय २५ लाख येन भन्िा कम जति)

२ लाख ९७ हजार सय येन

* थिानीयवासी कर आय िर रामश ३ लाख ४ हजार २ सय भन्िा बदढ भएको अवथिामा,
अध्यापन शुल्कको पूणध रकम वहन गराइने।
*अध्यापन शल्
ु क र “ववद्यालय भनाध टे वा रकम”को अन्िर रकम वहन गराइने।
*तनर्ाधररि समय प्रणाली | सञ्चार प्रणाली भएमा भक्
ु िानी रकम फरक पनेछ।

६. कसको कर लागू प्रमाणपर पेस गने?
*अमभभावकको

अगर्कार प्राप्ि व्यस्क्ि सबै

पालन पोषणको
िातयत्व छ?
नाबामलगको
अमभभावक
हुनुहुन्छ?

नाबामलगको अमभभावक

मुख्य जीववकोपाजधन
रे खिे ख गने
व्यस्क्ित्व हुनुहुन्छ?

िेरवासी कर या समान िर समावेश हुँिैन। टोककयोको
ववमशरट २३ वटा वडामा बथने व्यस्क्िले, वडावासी करको
आय िर हे नह
ुध ोला।

はい
いいえ

अमभभावकको
अगर्कार प्राप्ि
व्यस्क्ि हुनुहुन्छ?

आय िर कर
शन्
ु ना येन

ननजी

१ लाख १८ हजार ८ सय येन

सावाजाननक

३ लाख ४ हजार २ सय येन भन्िा कम(वावषधक
आय ५९ लाख िे खख ९१ लाख येन भन्िा कम जति)

थिानीयवासी
कर

मुख्य जीववकोपाजधन
रे खिे ख गने व्यस्क्ि

ववद्यािी थवयम ्

* अमभभावकको अगर्कार प्राप्ि व्यस्क्ि मध्ये एकको कर लागू प्रमाणपर पेस गने कायध,
घरे लु दहंसा आदिको कारणले कदठन भन्ने मान्य भएमा, त्यस अमभभावकको अगर्कार
प्राप्ि व्यस्क्िको भागको पेस भने आवश्यक नहुने। त्यथिो बखिमा ववद्यालय | िेरमा
परामशध गनह
ुध ोला।

◆थिानीयवासी कर आय िर रामशलाई तनम्न कागजािबाट पस्ु रट गनध सककन्छ।
○कर लागू प्रमाणपर (थिानीय सरकारी कायाधलयबाट जारी)
○थिानीयवासी कर | प्रान्िवासी कर आदिका “ववमशरट संकमलि कर रामश तनणधय र
पररविधनको सूचना पर”
(कायधथिल भएर वविरण। हरे क वषध जुन मदहना तिर वविरण गररने
भएकाले, सुरक्षिि साि राख्नुहोला)
○ “बसोवास कर भक्
ु िानी सच
ू ना पर” (तनजी व्यवसायीको हकमा थिानीय कायाधलयबाट
पठाउने)

◆करको घोषणा नगरर, कर लागू प्रमाणपर जारी नगररएको अवथिामा, पदहला
घोषणा गनुधहोला।
■िेरबाट, भनाध टे वा रकमको सट्टामा, आय अनस
ु ार एकल रूपमा अध्यापन शुल्क
न्यतू नकरण गरे को हुन सक्छ। प्रत्येक िेरको सम्पकध थिल, तनम्नानस
ु ार मशिा
मन्रालयको होम पेजमा प्रकामशि गररएको छ।
सम्पकध थिलःमशिा मन्रालय उच्च माध्यममक ववद्यालय प्रमशिण टे वा हटलाईन (कायाधलय समय
१७ बजे ) फोन नं ०३-६७३४-३१७६
होम पेजः：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

१० बजे िे खख

यस पुस्थिका मशिा मन्रालयको अनुमति मलएर गैर नाफा मूलक संगठन बहुसाँथकृतिक सहजीवनयापन मशिा नेटवकध
खानागावा द्वारा मूल वाक्य जथिाको िथिै अनुवाि गररएको हो।
文部科学省 就学支援金

