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1. Why study in Japan?



ဖမန့်မြောမ ဂ ေန့်ကျိေုညြောသင့်သ ြောျိုးရအကအြောင့်！

ハイテク写真追加予定

မျိတ့်ြက့်နျိငု့်င ！န ျိုးေါတယ့်！！



ဘြောက ကြောငဲ့့်ေညြောသင့်သ ြောျိုးလ？ဲ လက့်ရ ျိေညြောသင့်သ ြောျိုးကနဆဲ

ကက ြောင့်ျိုးသြောျိုးကတ ကျိကုမျိုး ကညဲ့့်ခဲဲ့ေါတယ့်！

❖ ေညြောသင့်သ ြောျိုးရအတဲဲ့ရအည့်ရအ ယ့်ခ က့်？

1. ဘ ဲွဲ့ရအယရူအန့်

2. အလေု့်ဝင့်ရအန့်လျိအုေ့်ကသြောကျွမ့်ျိုးက င့်မှုန ငဲ့့်အသျိေညြောမ ြောျိုးသင့်ယရူအန့်

3. ဂ ေန့်တ င့်အလေု့်လေု့်ရအန့်(သျို ဲ့မဟတု့်)ဂ ေန့်ကမုပဏ တ င့်အလေု့်ဝင့်ရအန့်

4. နျိငု့်င တကြောအကတ ွဲ့အ က  ကျိယုပူေ ျိုးနျိငု့်င တကြောဆက့်ဆ ကရအျိုးကျိြုန့်တ ျိုးရအန့်

5. နျိငု့်င တကြောကတ ျိုးကခေါ်နည့်ျိုးကျိသုင့်ယရူအန့်

Source ; JASSO

ဂ ေန့်ေညြောသင့်လြောခဲဲ့တဲဲ့

ထင့်ဖမင့်ခ က့်？

“ကကြောင့်ျိုးေါတယ့်”

90.8%

ဂ ေန့်လမူ ျိ ျိုး၊အဖခြောျိုး

နျိငု့်င မ သငူယ့်ခ င့်ျိုးမ ြောျိုး

န ငဲ့့်ဆက့်ဆ ကရအျိုး၊ဖေင့်ေ

လှုေ့်ရ ြောျိုးမှုမ ြောျိုးရ ျိဖခင့်ျိုး

ကတြော့်တဲဲ့

သကုတသ န ငဲ့့်

သကုတသန

ေတ့်ဝန့်ျိုးက င့်

ဂ ေန့်နျိငု ့်င ရဲအ ဲ့

ထျူိုးဖခြောျိုးကသြောအလေု့်

အကျိငု့်ရ ြောကြ ဖခင့်ျိုးသည့်

ေင့်ေန့်ျိုးကေမဲဲ့တျိျုိုးတက့်နျိငု့်

တဲဲ့တန့်ြျိုျိုးရ ျိတဲဲ့အကတ ွဲ့အ

 က  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/



❖Humanities& Social Science 

Economics, Management, International Relations, Literature, 

Language Studies, Law, Public Policy, Development, Tourism,

Culture, Education, etc…

❖Science & Engineering, Medicine

IT, Engineering, Science, Chemistry, Architecture, Environmental 

Studies, Dentistry,Public Health,etc…

☞ Other

Animation, Game, Cooking, Fashion, Mechanic,Tourism,

Language, etc.. အလိုပ််ွဲ ဲ့ ှိိုက ်ှိိုကဆ်ကန် ယ ်ွဲဲ့ ဘော ော ပ်ကှိို ကသ်  ်း

ပညော ငဥ်ပစောသကောလှိပ်（2နစှ,်Diploma)  င ်ငယ်နူှိိုငပ်ါ ယ။်

ဂ ေန့်မ ြောဘြောကျိသုင့်ယမူလ？ဲ
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ဂ ေန့်ဘ ဲွဲ့ ကကျိ တကက သျိလု့်မ ြောတက့်ကရအြောက့်ရအန့်အတ က့်？

❖အစျိုျိုးရအအထက့်တန့်ျိုးကက ြောင့်ျိုး၏ဆယ့်တန့်ျိုးစြောကမျိုးေ ဲကအြောင့်ဖမင့်ထြောျိုးသူ

❖ International Schoolတ င့်ေညြောသင့်န စ့်၁၂န စ့်န ငဲ့့်တညူ ကသြော

စြောကမျိုးေ ဲကျိကုအြောင့်ဖမင့်ပေ ျိုးအသက့်၁၈န စ့်ဖေညဲ့ ့်ပေ ျိုးသူ

❖ GCE A Levelစြောကမျိုးေ ဲန ငဲ့့်ေတ့်သက့်ပေ ျိုးကက ြောင့်ျိုးမ သ ျိုးသန ဲ့့်သတ့်မ တ့်ထြောျိုးကသြောရအမ တ့်

ရအရ ျိထြောျိုးသ၊ူ International Baccalaureate Diploma  ရအရ ျိထြောျိုးသူ

☞ စသဖြငဲ့့်မျိမျိကဖြဆျိလုျိကုသြောတကက သျိလု့်တ င့်စ စုမ့်ျိုးကမျိုးဖမန့်ျိုးေါ 



ဂ ေန့်ဘ ဲွဲ့လ န့်တကက သျိလု့်（မဟြောတန့်ျိုး・ေါရအဂူတန့်ျိုး）မ ြော

တက့်ကရအြောက့်ရအန့်အတ က့်？

❖ အစျိုျိုးရအတကက သျိလု့်န ငဲ့့်နျိငု ့်င ဖခြောျိုးမ ဘ ဲွဲ့ရအရ ျိထြောျိုးသူ

ဘ ဲွဲ့ ကကျိ ဘ ဲွဲ့→သကုတသနကက ြောင့်ျိုးသြောျိုး・ မဟြောတန့်ျိုး

မဟြောဘ ဲွဲ့→ သကုတသနကက ြောင့်ျိုးသြောျိုး ・ ေါရအဂူတန့်ျိုး

*မဟြောတန့်ျိုး ・ ေါရအဂူတန့်ျိုး ကျိဝုင့်ခ ငဲ့့်စြောကမျိုးေ ဲမကဖြဆျိမု  ဖေင့်ဆင့်ရအန့်အတ က့် သကုတသနကက ြောင့်ျိုးသြောျိုး

（၆လ～၁န စ့်）အကနနဲ ဲ့ဝင့်တဲဲ့ေညြောကတြော့်သင့်ကက ြောင့်ျိုးသြောျိုးမ ြောျိုးေါသည့် 

❖ ေညြောသင့်န စ့်၁၆ န စ့်ပေ ျိုးဆ ျုိုးထြောျိုးသူ

→ သကုတသနကက ြောင့်ျိုးသြောျိုး ・ မဟြောတန့်ျိုး （၂န စ့်）

☞ စသဖြငဲ့့်မျိမျိကဖြဆျိလုျိကုသြောတကက သျိလု့်တ င့်စ ုစမ့်ျိုးကမျိုးဖမန့်ျိုးေါ 



2. Universities in Japan

University

781

Public

181

Private

600

Japanese 
Truck 
Course

English 
Truck 
Course

ဘ ဲွဲ့ ကကျိ နဲ ဲ့မဟြောတန့်ျိုးရဲအ ဲ့Course ကတြော့်ကတြော့်မ ြောျိုးမ ြောျိုးကကတြောဲ့ ဂ ေန့်ဘြောသြောနဲ ဲ့

သင့်ကေျိုးတြောမ ြောျိုးကေမဲဲ့အခုကနြောက့်ေျိုင့်ျိုးမ ြော English ဘြောသြောနဲ ဲ့သင့်ကေျိုးတဲဲ့Course ကတ လည့်ျိုးရ ျိေါတယ့် 

ေါရအဂူတန့်ျိုးက English ဘြောသြောနဲ ဲ့သင့်ယနူျိငု ့်ေါတယ့် 



University and Course Search

JASSO website JP CUP~Find your university~

English Truck Courses EJU Prearrival Admission Uni.

☞ တကက သျိလု့်ကတ ရဲအ ဲ့websiteမ ြောလည့်ျိုးCourseကတ ကျိရု ြောကြ နျိငု့်ေါတယ့်!!!



More information: 
Study in Japan Website

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/



More information: 
Study in Japan Website

https://www.jpss.jp/ja/



https://www.facebook.com/StudyinJapanOfficeYangon/

ဖမန့်မြောဘြောသြောဖြငဲ့့်ကရအျိုးထြောျိုးကသြောသတင့်ျိုးအခ က့်အလက့်



For Researcher, Master, PhD
How to find Supervisor ①Researcher Database   

★ Introduction by Alumni, Teachers, Seniors, Researchers

★ Academic journal, International Conference..

★ web site①(Research map) https://researchmap.jp/researchers

☞ CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter)စ ည်ကှိို

 ှိ ှိ ိုသ  ်လိုပ်လှိိုသ ော ပညောသ ်းအကကြံသပ်းပိုဂျ္ှိိုလထ်ြံEmailပှိို ဲ့ပပ ်းသ ်းမ ်််းပါ။

One of  the biggest database in Japan

Search by name, affiliation, research 

keyword,etc



How to find Supervisor ②
University Researcher Database

★ For example… http://research.okayama-u.ac.jp/find_a_researcher/

☞ CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter)စ ညက်ှိို

 ှိ ှိ ိုသ  ်လိုပ်လှိိုသ ော ပညောသ ်းအကကြံသပ်းပိုဂျ္ှိိုလထ်ြံEmailပှိို ဲ့ပပ ်းသ ်းမ ်််းပါ။



How to find Supervisor ③
Journal articles Database

★ https://ci.nii.ac.jp/en (English)        https://ci.nii.ac.jp/ja (Japanese)

☞ CV, Research Plan, (Transcript, Recommendation letter)စ ညက်ှိို

 ှိ ှိ ိုသ  ်လိုပ်လှိိုသ ောပညောသ ်းအကကြံသပ်းပိုဂျ္ှိိုလ်ထြံEmailပှိို ဲ့ပပ ်းသ ်းမ ်််းပါ။

https://ci.nii.ac.jp/en
https://ci.nii.ac.jp/ja


3. Finance & Scholarships



Tuition fees/year
National University 535,800 Yen

= Kyat 70 LAK
Private University 900,000 Yen(Ave.) 

= Kyat 116LAK

အကမရအျိကြောျိုး နဲ ဲ့ သစကတျိုးရအ ျိုးယြောျိုးနျိငု့်င တျို ဲ့ကျို ေညြောသင့်သ ြောျိုးဖခင့်ျိုးထက့်

ကစ ျိုးသက့်သြောေါတယ့် ထျိနုျိငု ့်င အသ ျိုးသ ျိုးတ င့်

$ 25,000 - $ 50,000  =  Kyat 350LAK ကက ြော့် ကနု့်က ေါတယ့် 



EXPENSIVE?

 ကက ှိိုလ်သ   ေှာ သကျောင််းလခသလျောဲ့သပ်း ွဲဲ့စ်စ်ရှှိပါ ယ်။

• ဥပ ော :၂၀၁၉ပညော ငန်စှ်  င် အှိိုကောယော  ကက ှိိုလ်၏

ပညော ငသ်ကျောင််း ော်းသ ေ်ာသ ေ်ာ ျော်း ျော်းဟော

သကျောင််းလခ စ်ဝက််သကျော်သလောကက်ှိို ကင််းလ  ခ် ငဲ့ ်ကကပါ ယ။်



Still EXPENSIVE? 
ပညော ငဆ်ိ်ု ွဲ ဲ့ပ  ်က ်ွဲဲ့အခ ငဲ့အ်သ ်းသ  လည််း အ ျော်းကြက ်းပါ။

☞သ်ောကစ်ော ျကန်ေှာသ   ေှာ ှိ ဆ်ကသ်ပ်းထော်းပါ ယ် ♪

ဥေမြော Partial Scholarship

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship (JASSO) မ ြော

48,000 yen/month＝6.2LAK/month ရအထြောျိုးပေ ျိုး၊ အခ ျိန့်ေျိုင့်ျိုးအလေု့်ကျို

တစ့်ေတ့် ၁၂နြောရအ ကလြောက့်ေဲလေု့်ရအင့်ကနထျိငု့်စရအျိတ့်ကျိကုဖြရ င့်ျိုးနျိငု့်မ ြောဖြစ့်ေါတယ့် 

+ အချှိ်ပ်ှိိုင််းအလိုပ်လိုပ် ယဆ်ှိိုပါက

 စ်် ော  -ယ်််း၉၀၀မြငဲ့်  စလ်ယ်််း ၅၀,၀၀၀သလောကဝ်ငသ်င  ရှှိ ေှာမြစပ်ါ ယ။်



Name of Scholarship Qualtifer School Web site

MEXT Scholarship
（Embassy Recommendation 

/University Recommendation) Full

1.Undergraduate

2.Professional Training 

College

3.College of  Technology              

4. Research                                 

5. Master                                     

6. Doctor

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/english/J-

Gov%20Scholar%202021.html

☞ Embassy Recommendation  ှော ယခငန်စှ်  င် ဂျျပ် ်ြံ ြံို ်းက ဧပပ -
သ လသလောက ် ငသ်ခေါ်ယ ူော ျော်းပါ ယ။်အသမပောင််းအလွဲရှှိနှိိုင ်ွဲဲ့အ  က်
ဂျျပ် ်ြံ ြံို ်း၊MAJA၊OJEIC၏Facebook  င် ကကညဲ့ ်ှုသပ်းပါ။ OJEIC 
  ငလ်ည််းသဆ ်းသန ်းနှိိုငပ်ါ ယ။်

Risona Bank

(Iuchi Scholarship)
Full Undergraduate https://www.resonabank.co.jp/kojin/koken/iuchi.html

Iuchi Scholarship 

foundation
Full Master course https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html

Iuchi Scholarship 

foundation
Partial

Undergraduate, Master, 
Doctor

https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html

ADB Program Full Master
https://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/en/admission/application/#adb

JASSO Reservation 

Program for 

Monbukagakusho

Honors Scholarship 

for Privately-

Financed 

International Student

Partial

1. University

2.Specialized training 

College

3.Master, Doctor

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html

JPSS Scholarship Partial/Full
1.Undergraduate

2.Master
https://www.jpss.jp/en/my/scholarship/application/

ဖမန့်မြောနျိငု့်င မ ကနပေ ျိုးကလ ြောက့်ထြောျိုးနျိငု့်ကသြောေညြောသင့်ဆု

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/english/J-Gov%20Scholar%202021.html
https://www.resonabank.co.jp/kojin/koken/iuchi.html
https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html
https://www.iuchizaidan.or.jp/scholarship.html
https://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/en/admission/application/#adb
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html
https://www.jpss.jp/en/my/scholarship/application/


Name of Scholarship Qualtifer School Web

Waseda University
1.Master and Doctor            

2.Doctor

https://www.waseda.jp/inst/admission/en/scholarship

/myanmar/

Toyo University Undergraduate http://www.toyo.ac.jp/nyushi/en/admission/

Shizuoka ABP 

Program

1.Undergraduate                 

2. Master
https://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/eng/

Kyoto iUP Program Undergraduate https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/apply/

Asia University Undergraduate https://www.asia-u.ac.jp/english/asean/

Ritsumeikan

University
Undergraduate http://en.ritsumei.ac.jp/current-students/financial-aid/

Ritsumeikan Asia 

Pacific University

1.Undergraduate                 

2. Master
http://en.apu.ac.jp/home/admissions/

Tokyo International 

University

1.Undergraduate       

2.Master
https://www.tiu.ac.jp/etrack/cost/reductions.html

Kyoto University of  

Advanced Science

1.Undergraduate

2.Master

3. Doctor

http://myanmarstudyabroad.org/kyoto-university-of-

advanced-science-scholarship-kuas-e-scholarship-for-

international-students/

Otemae University 1.Undergraduate
https://www.otemae.ac.jp/admission/book/html5.html

#page=83

ဖမန့်မြောနျိငု့်င မ ကနပေ ျိုးကလ ြောက့်ထြောျိုးနျိငု့်ကသြောေညြောသင့်ဆု
（ ကက ှိိုလအ်  ်း  ်း ှပညော ငဆ်ို ျော်း *အမခော်း ကက ှိိုလ ်ျော်း  ငလ်ည််း ပညော ငဆ်ို ျော်းရှှိပါ ယ）်

https://www.waseda.jp/inst/admission/en/scholarship/myanmar/
http://www.toyo.ac.jp/nyushi/en/admission/
https://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/eng/
https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/apply/
https://www.asia-u.ac.jp/english/asean/
http://en.ritsumei.ac.jp/current-students/financial-aid/
http://en.apu.ac.jp/home/admissions/
https://www.tiu.ac.jp/etrack/cost/reductions.html
http://myanmarstudyabroad.org/kyoto-university-of-advanced-science-scholarship-kuas-e-scholarship-for-international-students/
https://www.otemae.ac.jp/admission/book/html5.html#page=83


Still EXPENSIVE?
ပမျိ ွဲ့ ကက ျိုးမဟတု့်ဘဲ နယ့်ပမျိ ွဲ့ ရ ျိ တကက သျိလု့်ကျိကုရအ ျိုးခ ယ့်ေါက

ကနထျိငု့်စရအျိတ့်သက့်သြောေါတယ့် နယ့်ပမျိ ွဲ့ မ ြောလည့်ျိုးသ ြောျိုးကရအျိုးလြောကရအျိုး

အဆင့်ကဖေပေ ျိုးကဘျိုးကင့်ျိုးစျိတ့်ခ စ ြောနဲ ဲ့ကနထျိငု့်နျိငု ့်ေါတယ့် 

ပျ ််း ျှ စလ်စော

သ်ထှိိုငစ် ှိ ်

 ှိိုကျှိို USD 940
အှိိုဆောကော USD 840

အှိိုကောယော USD 720

ကျ ်းရ ှ်း USD 680

Source; JASSO “Student Guide”



4. Job Hunting in Japan
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Internship & Job opportunity!!!

ဂ ေန့်စြော Advanced ဆျိေုါက ေညြောသင့်ဆ၊ု Internship၊
အလေု့်အကျိငု့်အခ ငဲ့့်အလမ့်ျိုးမ ြောျိုးလည့်ျိုး အမ ြောျိုးအဖေြောျိုးရ ျိေါတယ့်!!



Job Hunting and Work Visa

☞ https://www.jpss.jp/en/life/job/3/

❖ ဂ ေန့်နျိငု ့်င တ င့် ကက ြောင့်ျိုးမပေ ျိုးခင့် တစ့်န စ့်ခ ဲကလြောက့်ကတည့်ျိုးက အလေု့်ရ ြောဖခင့်ျိုးကျို စတင့်လေု့်ကဆြောင့် ကပေ ျိုး ဘ ဲွဲ့မရအခင့်

ဝင့်ကရအြောက့်လေု့်ကျိငု့်မယဲ့့် အလေု့်ကျို ဆ ျုိုးဖြတ့် ကေါတယ့် ကက ြောင့်ျိုးမပေ ျိုးခင့် အလေု့်ရအသညဲ့့်ရအြောချိုင့်နှုန့်ျိုး 94%（2019）

❖ ဘ ဲွဲ့ရအပေ ျိုးကနြောက့် ကက ြောင့်ျိုးသြောျိုးဗ ဇြောမ Work Visa ကျို ကဖေြောင့်ျိုးလနဲျိငု့်ေါတယ့် 

“Student”
Change to

“Specialist in Humanities

/International Services”

“Business 

Manager”
“Researcher”

“Skilled labor”

【Status of Residence】



5. Preparation



☑ Find, Collect & Plan ပေ ျိုးဖေညဲ့ ့်စ ုတဲဲ့အစ အစဉ်ကရအျိုးဆ ဖဲခင့်ျိုး

☑ Language (Japanese Or English :Advanced Level)

Japanese? or English?

☑ Research Plan (for Graduate)
☑ Good EJU score(for Undergraduate)
☑ Good Academic Performance（လက့်ရ ျိတက့်ကနကသြောကက ြောင့်ျိုး）

N1 or N2 TOEFL iBT 71 or above/ IELTS 5.5 or above

Why? What? When? Where? How long? How much?

＊EJUနငှဲ့ပ်  ်ကပ်ပ ်း ဗ ဒ ယှိိုကှိို ကကညဲ့ ်ှုသပ်းပါ



OJEIC တ င့်ကဆ ျိုးကန ျိုးနျိငု့်ေါသည့်！

★ Individual Consultation 

★ Universities, Scholarships…

★ Seminar, Exam Practice etc…

Free!

လက့်ရ ျိတ င့်အ န့်လျိငု့်ျိုးမ ကဆ ျိုးကန ျိုးမှု

ဖေ လေု့်ကေျိုးကနေါတယ့် 



Yangon Office

• From Mon to Sat, 9:00am-5:00pm

• The Japan Foundation, Yangon,            
1st FL, No70,Nat Mauk Lane(1),     
Bahan township

• Phone; 09-2618-41054

Mandalay Office

• From Mon to Fri, 9:30am-4:30pm

• 1F,MABA,Mingalar Mandalay(73rd

St.,New Ocean)

• Phone; 09-4593-43340

အ န့်လျိငု့်ျိုးမ တဆငဲ့့်ကဆ ျိုးကန ျိုးရအန့်ဘျိကုင့်လက့်ခ လ က့်ရ ျိေါတယ့် 

☞Email ဖြငဲ့့်ကဆ ျိုးကန ျိုးမှုဖေ လေု့်နျိငု့်ေါတယ့် ojeicmyanmar@gmail.com

OJEIC

Facebook

Messenger

တ င့်ဘျိကုင့်လေု့်

ကေျိုးေါ 



ကက ျိုးဇူျိုးတင့်ေါတယ့်！


