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ननहोंगो गाक्का （२०१९ साल अपे्रल सेसन ・२०१९ साल अक्टोबर सेसनभनाा） 
भनाा ननदेशन पुजस्तका 

 

१．प्रवशेषता 
यो जापानी भाषा बबद्यालय, २० बषा भन्दा बढी जापानी भाषा अध्ययनको ईनतहास बोकी, अहहले सम्म 
धेरै बबद्यार्थीहरु उत्पादन गररसकेको छ. र्थोरै बबद्यार्थी रहेको कक्षा・कक्षा हटिर प्रणाली लागु गरर, 
बबदेशी भाषाको लाचग महत्वपूणा माननएको ४ जस्कल（पढने・सुन्ने・बोल्ने・लेखने）टे्रननङबाट दैननक 
जीवनको सपोटा गदाछ.  
सार्थ,ै नयााँ भनााको लाचग पनन उपलजधध हाशसल गरेको छ. गे्रजुएट पछी धेरै बबद्यार्थीहरु आइिी केन 
लगायत जापानको बबशभन्न यूननवशसाहट वा सेम्मोन गाक्कोमा भंनाा भएका छन  .  

  

२．भर्ना सखं्यन 

भनाा सेसन   भनाा संख्या जम्मा 
अप्रेल ४५ जना ९० जना 
अक्टोबर १५ जना ३० जना 
 
 

३．भनाा समय र अध्धयन अवचध  
भनाा हुने समय प्रत्येक बषा अप्रेल र अक्टोबर भई, अप्रेल、अक्टोबर दवुै सेसन को अध्धयन अवचध 

२ बषा हुनेछ. 
 ※जापानको ननहोंगो गाक्को र बेककामा अध्धयन गरर, जम्मा २ बषा सम्म अध्धयन गना सककने छ.  
 

४．बबषय ・अध्धयन अवचध  
ननहोंगो गाक्कामा जापानी भाषा क्योइकु शसन्को बबभागको ननदेशनमा, बबद्यार्थीहरुको जापानी भाषाको 
क्षमता अनुसार कक्षा बनाई, शसल्याबस तयार गररन्छ. तल उदाहरण उल्लेख गररएको छ.  

 

【बबगीनर लेबल】 

सोम मंगल बुध बबहह शुक्र 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना वाक्य रिना वाक्य रिना वाक्य रिना वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
  

 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

बबगीनर लेबल ४२० घण्टा 
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【मध्यम लेबल】 

सोम मंगल बुध बबहह शुक्र 
वाक्य रिना 

 

 श्रवण 
 

 शधदावली पठन वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

श्रवण 
  

शधदावली पठन वाक्य रिना 
 

ननबन्ध  
 

संयुक्त अध्ययन परीक्षा तयारी कक्ष 
 

वाक्य रिना 
 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

ननबन्ध  
 

संयुक्त अध्ययन परीक्षा तयारी कक्ष 
 

वाक्य रिना 
 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

मध्यम लेबल ४२० घण्टा 
※मध्यम लेबलमा प्रत्येक कक्षामानोयोकु परीक्षा・रयुगाकु परीक्षाको तयारी कक्ष सन्िालन गररन्छ 
【मध्यम लेबल】 

सोम मंगल बुध बबहह शुक्र 
श्रवण 
 

 शधदावली   ननबन्ध  
 

 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

श्रवण 
 

श्रवण 
 

 शधदावली 
 

 ननबन्ध  
 

 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

श्रवण 
 

वाक्य रिना 
 

 

संयुक्त अध्ययन वाक्य रिना 
 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

वाक्य रिना 
 

वाक्य रिना 
 

 

संयुक्त अध्ययन वाक्य रिना 
 

परीक्षा तयारी कक्ष 
 

वाक्य रिना 
 

मध्यम लेबल ४२० घण्टा 
५．कक्षा घण्टा  
 हफ्तामा ५ हदन（सोमवारबाट शकु्रवारसम्म १ हदनमा 4 घण्टा） 

 

६．फमा भने योग्यता 
○१ , ○२ , ○३ , अनुसारको व्यजक्त 
 ○१ प्रवदेशमा साधारणतय १२ बषाको अध्ययन पुरा गरर, त्यो देशमा धयािलर लेबलमा भनाा हुन सक्ने व्यजक्त. अर्थवा, यो लेबलको 

छ भनन यो बबद्यालयले स्वीकार गरेको धयजक्त. 
○२  जापानी भाषाको क्षमता（JLPT（N５भन्दा बढी））、生活・職能日本語検定試験（GNK（बबगीनर लेबल भन्दा बढी））、

J-TEST（Fलेबल भन्दा बढी）भएको धयजक्त. अर्थवा, यो लेबलको छ भनन यो बबद्यालयले स्वीकार गरेको धयजक्त. 
○३  यो बबद्यालयमा भनाा भई, गे्रजुएट सम्म अध्धयन शुल्क・बस्ने खिा ननजचित रुपमा नतना सक्ने व्यजक्त.  
 
※ बबगतमा ररजेक्ट भएको व्यजक्तले छुटै्ट सल्लाह गनुा होला  

७．फर्ा बुझनउरे् तरिकन 

 

(१) हुलाक द्वारा फमा बुझाउने  
 

○१  फमा भने अवचध शभत्रमा जरुरी डकुमेन्ट तयार गरर तलको ठेगानामा हुलाक माफा त पठाउने 
 ○२  यो बबद्यालयमा परीक्षा हदन ेहदन ननजचित गरर, परीक्षा हदने. परीक्षाको टाईम टेबल आफैले शमलाउने  
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＜भनाा फमा बुझाउने ठेगाना＞ 

＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞ 

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-4 
代表番号 052-222-5631  

 
（२）फमा भने म्याद 
① प्रवदेशबाट 
२०१९ साल अपे्रल सेसन    ：२०१८ साल सेप्टेम्बर १ तारीख（शनन）～२०१८ साल नभेम्बर १५ तारीख（सोम） 

२०१९ साल अक्टोबर सेसन：२०१९ साल मािा १ तारीख（शुक्र）  ～२०१९ साल अपे्रल १२ तारीख（शुक्र） 

② जापान शभत्रबाट 
२०१९ साल अपे्रल सेसन    ：२०१८ साल सेप्टेम्बर १ तारीख（शनन）～२०१९ साल फेब्रुअरी ९ तारीख（शनन）
२०१९ साल अक्टोबर सेसन：२०१९ साल अपे्रल १६ तारीख（मंगल）  ～२०१९ साल जुलाई २० तारीख（शनन） 
（३）डकुमेन्टहरु 
 

※भरेको फमामा झूठो बबबरण भएको खण्डमा, परीक्षा हदन पाउने छैन. सारै्थ, परीक्षामा पास भए पचिात कुनै ककशसमको झूठो फेला 
परेमा, पास भएता पनन क्याजन्सल गररनेछ.  

※एक पटक आइ पुगेको डकुमेन्ट कुनैपनन हालतमा कफताा पठाईने छैन.  
■प्रवदेशबाट अप्लाई  
 जरुरी डकुमेन्ट ध्यान हदनु पने कुराहरु 
१ भनाा फमा यो बबद्यालयको फमा. ननवेदक आफैले भने. 
२ व्यजक्तगत बबबरण  यो बबद्यालयको फमा. ननवेदक आफैले भने. 

३ स्वास््य परीक्षण प्रमाणपत्र 

यो बबद्यालयको फमा. फमा बुझाउनु भन्दा 3 महहना शभत्रको डकुमेन्ट. मान्यता प्राप्त 
हजस्पटलबाट जारी गररएको प्रमाणपत्र. 
※नपेाल र भेतनामको बबद्यार्थीले स्वास््य परीक्षण प्रमाणपत्रसंग एक्सरे फोटो पनन 

बुझाउने. र सारै्थ, अरु कुनै देशबाटको ननवेदकलाई पनन अनुरोध गना सककनेछ.. 
४ ट्रान्सकक्रप्ट सहटाकफकेट +२ बाट अजन्तम बबद्यालयको सबै प्रमाणपत्र पेश गने 

५ 
िररत्र प्रमाणपत्र 
（सक्कली） 

+२ बाट अजन्तम बबद्यालयको सबै प्रमाणपत्र पेश गने.  

६ 
जापानी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र 
（जापानी भाषा अध्ययन प्रमाणपत्र） 

आफ्नो देशमा जापानी भाषा अध्ययन गदाा बेलाको जापानी भाषा स्कुलको 
प्रमाणपत्र.जापानी भाषा अध्ययन गदाा बेलाको अवचध र घण्टा अननवाया उल्लेख भएको 
प्रमाणपत्र.  
※ कम्तीमा १५० घण्टा भन्दा बढी अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र. ननहोंगो नोयोकु शसकेन 
लगायत J-TEST、生活・職能日本語検定試験受験者は िररत्र प्रमाणपत्र 
एवं ट्रान्सकक्रप्ट सहटाकफकेट पेश गने.  
※ प्रमाणपत्र अझै पाई नसकेको खण्डमा प्रवेश पत्र（कप्रप）बुझाउन े

७ स्पोन्सर सहटाकफकेट यो बबद्यालयको फमा. स्पोन्सर आफैले भने. 

८ फोटो 

५ प्रनत（ठाडो ४㎝× िौडा３㎝、सबै एकै）。फोटोको पछाडड देश, नाम, लेखेर 
१ प्रनत भनाा फमामा टास्ने. फमा बुझाउनु भन्दा 3 महहना शभत्र णखिेको फोटो. आधा 
माचर्थल्लो शरीरको भाग・शसधा अगाडी・टोपी नलगाएको・फोटो पछाडी सादा र सफा  
दृचय भएको. नेगेहटभ कफल्म प्रयोग गररएको, कंप्यूटर बाट बनाएको फोटोलाई मान्यता 
हदइने छैन.  

९ जस्क्रननगं फी शुल्क नतरेको रशसद 
बुझाउन े

CoE पाए पछी, अध्ययन शुल्कसंगै रशसद बुझाउने.  

१० पासपोटाको कप्रप ※ छाप नलागेको पेज लगायत सबै पेज बुझाउने 
११ वाककिं ग सहटाकफकेट ※ प्रवगतमा काम गरेको व्यजक्तले मात्र बुझाउन.े 
१२ ग्यारेन्टी सहटाकफकेट यो बबद्यालयको फमा. ग्यारेन्टर आफैले भने. 
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१३  रयूगाकु सपर्थ पत्र ननवेदक आफैले फमा भरर, हस्ताक्षर, छाप लगाउने. 

१४ नातेदार प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र 
आफ्नो सपररवारको नाता खुल्ने प्रमाणपत्र बनाउने, सपररको नयााँ फोटो 
टास्ने.जन्मशमनत र जन्मेको ठाउाँ  खुल्ने गरर जन्म प्रमाणपत्र पठाउने. 

१५ स्कलरशसप प्रमाणपत्र 
स्कलरशसप पाउने व्यजक्तले मात्र. स्कलरशसप हदने सस्र्था・रकम・स्कलरशसप पाउने 
अवचध उल्लेख गने. स्कलरशसपसम्बजन्ध बबस्ततृ जानकारी उल्लेख गने. 

 

＜स्पोन्सर बुझाउनु पने डकुमेन्ट＞ 

 

①ननवेदक आफैले खिा बेहोन ेखण्डमा  
 जरुरी डकुमेन्ट  ध्यान हदनु पने कुराहरु 
१ बित प्रमाणपत्र  बैंकले इस्सु गरेको ननवेदकको नाम भएको प्रमाणपत्र  
२ वाककिं ग सहटाकफकेट सम्बजन्धत   ननकायले इस्सु गरेको पत्र. काम गरेको अवचध उल्लेख गरेको पत्र 
३ आन्दानी प्रमाणपत्र （१ बषाको） सम्बजन्धत   ननकायले इस्सु गरेको पत्र. बाप्रषाक आम्दानी उल्लेख गरेको पत्र. 

 

② ननवेदक जापानमा नै भएको खण्डमा 
 जरुरी डकुमेन्ट  ध्यान हदनु पने कुराहरु 
१ वाककिं ग सहटाकफकेट बबजजनेसम्यानले 「तोककबोहोन」、आफ्नो बबजजनेस भएकोले「काकुतेइ शसन्कोकुस्हो」 

२ कर भुक्तानी प्रमाणपत्र （१ बषाको） वडा कायाालयले इस्सु गरेको कुल आम्दानी उल्लेख भएको पत्र,「गेनसेन च्योस्युह्यो 」
मान्य हुने छैन. 

३ ज्युशमन्ह्यो संगै बस्ने सपररवार उल्लेख भएको पत्र. प्रवदेशीको केशमा, ज्युशमन्ह्यो र रेशसडने्स 
काडाको कप्रप बुझाउने. 

४ इन्कान रजजस्टे्रसन सहटाकफकेट रजजस्टर गररएको इन्कान, स्पोन्सर सहटाकफकेटमा छाप लगाउन े
५ बित प्रमाणपत्र स्पोन्सरको नाममा भएको पासबुक पेश गने.  
६ नातेदार प्रमाणपत्र पररवार वा नातेदारको केशमा, ननवेदक संगको नाता प्रमाणणत गने. 

 

③रेशमटेन्स द्वारा शुल्क एवं खिा नतने केशमा 
 जरुरी डकुमेन्ट  ध्यान हदनु पने कुराहरु 

१ वाककिं ग सहटाकफकेट काम गन ेठाउाँ बाट इस्यु गररएको वाककिं ग सहटाकफकेट. आफ्नो बबजजनेस भएकोले
「तोककबोहोन」अर्थवा「बबजजनेस दताा प्रमाणपत्र」को कपी. 

२ आन्दानी प्रमाणपत्र （१ बषाको） 
काम गन ेठाउाँ बाट इस्यु गररएको बाप्रषाक आम्दानी・काम गन ेठाउाँको सम्पका  नम्बर 
उल्लेख भएको हुनु पनेछ.  

३ बित प्रमाणपत्र बैंकले इस्सु गरेको ननवेदकको नाम भएको प्रमाणपत्र  

४ 
नाता प्रमाणणत सहटाकफकेट 
（नातेदार प्रमाणपत्र） 

जापानको ज्युशमन्ह्यो（संगै बस्ने सपररवार उल्लेख भएको） 

※बित प्रमाणपत्रको केशमा, अध्ययन शुल्क नतना सक्ने क्षमता भएको प्रमाणपत्र बुझाउन जरुरी छ. 
※आजभोशल बबदेशी बबद्यार्थीहरुको अवैधाननक बसाई・अवैधाननक काम बढेको हुनाले, कानुन मन्त्रालय ईशमगे्रशन शभजा status
「student」सम्बजन्ध िेक गने पोशलसी कडा भएको हुनाले, अब उपरान्त ईशमग्रेशनले तोककएको अवैधाननक बसाईबढी भएको देश・
के्षत्रको व्यजक्तले अप्लाई गन ेकेशमा बबशभन्न र्थप डकुमेन्ट बुझाउनु पने हुन सक्ने हुलान ेबबशषे ध्यान हदन अनुरोध गदाछु. 
 

 

●चिन（मुख्य क्षेत्र）・म्यान्मार・बंगलादेश・मंगोशलया・भेतनाम・श्रीलकंार नेपालको व्यजक्तहरुले अप्लाई गदाा तल उल्लेणखत 
डकुमेन्ट बुझाउन जरुरी छ.  

ननवेदक आफै स्पोन्सर भएमा हाल काम गरररहेको केशमा  

・ननवेदकको वाककिं ग सहटाकफकेट र आन्दानी प्रमाणपत्र（१ बषाको） 

हाल काम नगरेहेको केशमा 
 ・आन्दानी प्रमाणणत गन ेसहटाकफकेट（३ बषाको） 
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ननवेदक बाहेक अरुनै व्यजक्त 
स्पोन्सर भएमा 

・आन्दानी प्रमाणणत गने सहटाकफकेट（३ बषाको） 

・कर नतरेको सहटाकफकेट（३ बषाको） 

・बैंक धयालेन्स सहटाकफकेट (ट्रांज्यक्सन) 
※शलस्टमा उल्लेणखत डकुमेन्ट बाहेक अरु डकुमेन्ट माग गना पनन सककन्छ  

■जापान बाटै अप्लाई गने केशमा 
१ भनाा फमा यो बबद्यालयको फमा. ननवेदक आफैले भने. 
२ व्यजक्तगत बबबरण यो बबद्यालयको फमा. ननवेदक आफैले भने. 
३ अध्ययन गने उद्देचय  यो बबद्यालयको फमा. ननवेदक आफैले जापानी भाषामा लेखन े

४ 
स्वास््य परीक्षण प्रमाणपत्र यो बबद्यालयको फमा. फमा बुझाउनु भन्दा 3 महहना शभत्रको डकुमेन्ट.  

मान्यता प्राप्त हजस्पटलबाट जारी गररएको प्रमाणपत्र. 
 

५ ट्रान्सकक्रप्ट सहटाकफकेट +२ बाट अजन्तम बबद्यालयको सबै प्रमाणपत्र पेश गने 

६ िररत्र प्रमाणपत्र 
（सक्कली） 

+२ बाट अजन्तम बबद्यालयको सबै प्रमाणपत्र पेश गने.  

७ 

जापानी भाषा दक्षता प्रमाणपत्र 
 

ननहोंगो नोयोकु शसकेन लगायत J-TEST、生活・職能日本語検定試

験受験者は िररत्र प्रमाणपत्र 
एवं ट्रान्सकक्रप्ट सहटाकफकेट पेश गने.  
※ प्रमाणपत्र अझै पाई नसकेको खण्डमा प्रवेश पत्र（कप्रप）बुझाउने 

८ स्पोन्सर सहटाकफकेट यो बबद्यालयको फमा. स्पोन्सर आफैले भने. 
९ ग्यारेन्टी सहटाकफकेट यो बबद्यालयको फमा. ग्यारेन्टर आफैले भने. 
१० रयूगाकु सपर्थ पत्र ननवेदक आफैले फमा भरर, हस्ताक्षर, छाप लगाउने. 

११ फोटो 

५ प्रनत（ठाडो ४㎝× िौडा３㎝、सबै एकै）。फोटोको पछाडड देश, नाम, 
लेखेर १ प्रनत भनाा फमामा टास्ने. फमा बुझाउनु भन्दा 3 महहना शभत्र णखिेको 
फोटो. आधा माचर्थल्लो शरीरको भाग・शसधा अगाडी・टोपी नलगाएको・फोटो 
पछाडी सादा र सफा  दृचय भएको. नेगेहटभ कफल्म प्रयोग गररएको, कंप्यूटर 
बाट बनाएको फोटोलाई मान्यता हदइने छैन.  

१२ जस्क्रननगं फी शुल्क नतरेको रशसद बुझाउने CoE पाए पछी, अध्ययन शुल्कसंगै रशसद बुझाउने.  
१३  पासपोटाको कप्रप छाप नलागेको पेज लगायत सबै पेज बुझाउने 
१४ रेशसडने्स काडाको कप्रप (दवैु साइड) रेशसडने्स काडाको कप्रप दवैु साइड A4साइजमा 

१५ 

अध्ययन शुल्क・बस्नेखिा नतने तररका 
प्रमाणणत गने डकुमेन्ट 

अध्ययन शुल्क・बस्नेखिा नतने तररका प्रमाणणत गने डकुमेन्ट इस्यु गरेर 
3 महहना ननाघेको डकुमेन्ट पेश गने. बैंकको बित खाता पेश गने बेलामा 
बेंकको नाम खातावालाको नाम भएको पेज लगायत पैसा राखेको णझकेको 
सबै रेकडाको कप्रप पेश गने.  
※ननवेदक आफैले खिा बेहोने खण्डमा：बैंकले इस्सु गरेको ननवेदकको नाम 
भएको प्रमाणपत्र, स्कलरशसप पाउने प्रमाणपत्र पेश गने. 
※स्पोन्सर ननवेदक नभएको खण्डमा：स्पोन्सरको नाममा रहेको बित 
खाता（सक्कली）अर्थवा कप्रप , रेशमटेन्स प्रमाणपत्र（रेशमटेन्सको बेलामा बैंकबाट 
इस्यु गरेको प्रमाणपत्रको कप्रप, बित खाताको कप्रप）आहद 

१६ हालको स्कुलको हाजजरी・माका  शसट आहद अप्लाई गने बेलामा जापानमा जापानी भाषा अर्थवा सेम्मोन स्कुलमा 
अध्ययन गरररहेको ननवेदकको केसमा, पहढरहेका स्कुलको हाजजरी・माका शसट
（सक्कली）पेश गने. 
※जापानी भाषा अर्थवा सेम्मोन स्कुल, दाईगाकु, तान्की दाईगाकु, 
ननहोंगोबेकका, बाहेक अरु सेम्मोन गाक्को.  
※दाईगाकु पहढरहेका व्यजक्तले, अध्ययन गरररहेको प्रमाणपत्र पेश
（सक्कली） गने 

※हाजजर स्पष्ट हुने प्रमाणपत्र （फम्यााट जस्तोसकैु भए हुन्छ ）पेश गने. 
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（４）फमा तयारी गदाा・बनाउने बेलामा ध्यान हदनु पने कुराहरु 
 

①देशको नाम 
（चिनको बबद्यार्थीको केसमा）चिन ・हन्कंग・मकाओ・ताइवान स्पष्ट रुपमा उल्लेख गने 
 

②जन्मशमनत 
पासपोटा अनुसार लेख्नुहोस. पासपोटाको कप्रप बुझाउनुहोस    

③नाम 
 (क)（कोररयाको केसमा）शमल्दो खान्जी नभएमा काताकानालेणख, रोमन अक्षरमा पनन उल्लेख गने.  
 (ख) पासपोटाको नाम अंगे्रजी अल्फावेट बाहेकको अक्षर भएको（「Ü」「ç」等）व्यजक्त भएमा MRP पासपोटा भएमा, 

नामलेख्दापासपोटाको मेशशन ले ररड गने ठाउको अल्फावेट अनुसार लेख्नुहोस.  
 

④पररवारको नाम 
 

ननवेदकको बुवा-आमा ・दाज्यु बहहननको नाम, उमेर（अर्थवा जन्मशमनत）, पेशा, ठेगाना नबबराईलेखने.  
 

⑤जन्मर्थलो 
 

⑥जापानको ठेगाना अर्थवा पहढरहेका स्कुलको नाम 
 

अप्लाई गने बेलाको ठेगाना बबस्ततृ रुपमा लेख्नुहोस.  
 

⑦प्रवगतमा जापान आवत जावत गरेको रेकडा भएमा  
 

「छ」भने पटक, हालसालको आवत जावत गरेको रेकडाउल्लेख गनुाहोस  
⑧व्यजक्तगत बबबरणको 「अध्ययन गने उदे्दचय」 

 

मात्रा [अक्षर], सारांस [Contents] राम्ररी लेखने  
 

⑨अजन्तम गे्रदअुसन  
 

अप्लाई गने बेलामा जापानको स्कुलमा पहढरहेका धयजक्तले आफ्नो देशको अजन्तम गे्रदअुसन र स्कुलको नाम लेख्नुहोस.  
 

⑩जापानमा बस्ने बेलाको खिाको बारेमा  
 

स्पोन्सर र ननवेदकको नाता प्रमाणणत प्रमाणपत्र, बबबरण नछुट्ने गरर ध्यान हदनुहोस    
 

⑪प्रवगतमा ररजेक्ट भएको व्यजक्त  
ररजेक्ट भएको कुरा जनाई, ररजेक्ट भएको कारण समाधान गनाको लाचग र्थप डकुमेन्ट पेश गनुाहोस 

 

（５）यस बाहेक अप्लाई गन ेबेलामा ध्यान हदनु पन ेकुराहरु 
 

①यो बबद्यालयको फमामा. सम्बजन्धत ठाउमा खाशल नछोडी लेख्नुहोस 
②प्रवदेशमा इस्यु भएको डकुमेन्ट इस्यु शमनत बाट ६ महहना न नाघेको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस. जापानमा इस्यु भएको डकुमेन्ट इस्यु 

शमनत बाट ३ महहना न नाघेको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस.  
③भनाा फमा बाहेकको डकुमेन्ट जापानी भाषा बाहेकको भाषामा भएको खण्डमा जापानी भाषाको अनुवाद अननवाया रुपमा 

बुझाउनु होस  .  
④दवुै तफा  प्रप्रन्ट गररएको डकुमेन्ट मान्य हुने छैन, एक तफी प्रप्रन्ट भएको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस  
⑤करेकशन मशस・टेप प्रयोग गना सक्त मनाही छ. 
⑥प्रत्येक डकुमेन्टमा इस्य ुगने व्यजक्तको नाम, पोस्ट, लगायत ठेगाना, फोन नम्बर फ्याक्स भएको डकुमेन्ट पेश गनुाहोस. 
⑦「एकेडेमी कोलम」मा भनाा भनाा साल, अध्ययन अवचध त्यो देशको शैक्षक्षक प्रणाली संग मेल नखाएमा कारण पेश गने.  
⑧पेश गरेको डकुमेन्ट अधुरो भई, पेश गनुा पने समय नाघेर आइपुगेमा भनाा छनौटमा पने छैन.  
⑨पेश गरेको डकुमेन्ट नक्कली भएमा, पास भएतापनन क्याजन्सल गररनेछ.  



 

 

 

7 

 

８．छनौट  प्रकक्रया 
 

डकुमेन्ट छनौट ・इन्टरभ्यु・जापानी भाषाको शलणखत परीक्षा（JLPT N5 बराबर） 

 

※परीक्षाको हदन समय ननवेदकलाई पछी जानकारी गराइनेछ  

※डकुमेन्ट र इन्टरभ्यु शलणखत परीक्षा द्वारा छनौट गरर पास फेल जानकारी गराइनेछ. सारै्थ फोन・मेल द्वारा परीक्षाफलको 
बारेमा जानकारी हदइने छैन.  

 

９．भनाा प्रकक्रया  
 

（１） भनाा प्रकक्रया 
 

①छनौट पचिात, पास भएको बबद्यार्थीलाई यो बबद्यालयबाट CoE अप्लाई गराइनेछ. डकुमेन्टमा अशुप्रि भएमा अप्लाई नहुने 
हुनाले ध्यान हदनुहोस. 
 

②CoE आए पचच्यात १ हफ्ता शभत्र स्कुलको खातामा पहहलो बषाको अध्ययन शुल्क पठाउनुहोस  . हुलाक माफा त अप्लाई गने बबद्यार्थीहरुले 
तल उल्लेणखत जस्क्रननगं फी समेत पठाउनुहोस.  
 

③अध्ययन शुल्क कन्फमा भए पचच्यात, यो स्कुलबाट「पास प्रमाणपत्र」「भनाा प्रमाणपत्र」र इशमगे्रशनबाट इस्यु गररन「ेCoE」पासभएको 
बबद्यार्थीलाई पठाईनछे. यो स्कुलबाट पठाएको डकुमेन्ट प्राप्त गरे पछी, आफ्नो देशमा शभजा प्रकक्रया पुरा गनुाहोस.  

 

（２） जस्क्रननगं शुल्क：￥१०,०००. 
※जस्क्रननगं शुल्क र अध्ययन शुल्क पठाउने प्रकक्रया, पास भएको व्यजक्त आफैले जजम्मेवारी पुवाक गनुाहोस. जस्क्रननगं 
शुल्क  पास ・फेल जस्तो सुकै कारण भएतापनन कफताा हुने छैन.  

（３） पहहलो बषाको अध्ययन शुल्क 
 

शुल्क पहहलो बषा दोश्रो बषा（प. से.） दोश्रो बषा（दो. से.） 
भनाा शुल्क १०,००० येन   

अध्ययन शुल्क ५३,००० येन  २५०,००० येन  २८०,००० येन  
सुप्रवधा, उपकरण ४०,००० येन ३७,५०० येन   

प्रयोगात्मक शुल्क ४३,९५० येन  ३०,९०० येन   

अन्य शुल्क १६,०५० येन १९,१०० येन  २,५०० येन  
जम्मा ७३०,००० येन  ३३७,५०० येन  २८२,५०० येन  

注 1、प्रयोगात्मक शुल्क：स्वास््य िेक अप शुल्क・कायाक्रम・पुस्तक・भनाा गाईड पुस्तक शुल्क 
注２、अन्य शुल्क：िोट पटक इन्स्योरेन्स शुल्क・प्रवद्यार्थी ID काडा・गे्रजुएसन समाहरो पाटी शलु्क 
※माचर्थ उल्लेणखत रकम बाहेक रेशमटेन्स शुल्क १०,००० येन पठाउनुहोस  . बबशेषगरर प्रवदेश बाट शुल्क पठाउदा प्रवदेशको बैंक र जापानको 
बैंक िाजा लाग्नेछ. रेशमटेन्स शुल्क बाट बिेको रकम जापान आए पचिात कफताा गररनेछ. 
※CoE आए पचच्यात १ हफ्ता शभत्र स्कुलको खातामा पहहलो बषाको अध्ययन शुल्क पठाउनुहोस  . 
※पहहलो बषाको अध्ययन शुल्क एकै पटकमा पठाउनुहोस    
※अध्ययन शुल्क नतरे पचच्यात भनाा नभएमा ननजस्सनको गाइड लाइन अनुसार प्रोसेस गररनेछ.  

【उदा.】 ननवेदकको देशमा शभजा इस्यु नभएमा जस्क्रननगं शुल्क बाहेक बाकी शुल्क कफताा गररनेछ. तर、त्यो कफताा रकममाबैंक प्रोसेस 
िाजा पनन समाबेस हुनछे. (गाइड लाइन अनुसार) 

  ※यो बबद्यालयको होस्टेलमा बस्न िाहन ेबबद्यार्थीले त्यो अवचध को होस्टेल िाजा छुटै्ट पठाउनु पनेछ. 
  ※जापान आउन ेबेलामा एयरपोटा शलन जान ेखछा र क्याम्पस टुर िाजा बापत १०,००० येन जनत लग्न सक्नेछ. 

त्यस बाहेक, राजष्ट्रय स्वास््य बबमा को १७,५०० येन（२०१८ बषाको उदा.） जनत लाग्नेछ.  
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（４）जस्क्रननगं शुल्क・पहहलो बषाको अध्ययन शुल्क पठाउने बैंकको ठेगाना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．स्कलरशसप  
 

○ स्कलरशसप 
＜जास्सो JASSO＞ 

जापान शशक्षा मन्त्रालयबबदेशी बबद्यार्थी स्कलरशसप（कफताा गना नपन）े。रकम：माशसक ४८,००० येन. 
※होमपेज：http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/scholarshipsj_guide.pdf 

http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html 

※भनाा भएको सबै बबद्यार्थीले अननवाया पाउने छैन. केहह बबद्यार्थीले मात्र पाउने छ.   
※पहहलो बषाको अकं, हाजजरी, रेशमटेन्स, अरु कुनै ठाउाँ  बाट पाएको स्कलरशसप , जापानमा भएको 
सपोटरको बाप्रषाक आम्दानी आहद हेररनेछ.  
※दोश्रो बषा पछी मात्र पाउनेछ. 

 

11．सम्पका  ठेगाना भनाा फमा बुझाउने ठेगाना     
 

＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞  

〒460－0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2－6－4 

代表番号 052-222-5631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ररसोना बैंक नागोया ब्रान्ि Saving １２１７９１２ 

गाक्को होजजन ताचिबाना गाकुएन मूख्य डाइरेक्टर नाकाशशमा नोरी  

◎ अंगे्रजी： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name : TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORINAKASHIMA 

 

② च्युक्यो बैंक ओिुबाशी ब्रान्ि  Saving ２８１７２９ 

गाक्को होजजन ताचिबाना गाकुएन मूख्य डाइरेक्टर नाकाशशमा नोरी  

 ◎ अंगे्रजी： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account Name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORI NAKASHIMA 
 

 

http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/scholarshipsj_guide.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
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12．बबद्यालय ठेगाना म्याप  
 

・通学先    

＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞  

〒460－0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2－6－4 

代表番号 052-222-5631 

 


