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1. तोकुतेइ गीनोउ र पर��ा को उ�दे�य  

अ�/ल 1, 2019 देBख लाग ूहुने ग2र सशंो�धत ग2रएको अ+यागमन 4नय &ण र शरणाथ9 मा यता ऐन 
अ तग�त, 4नवास सEबि ध "तोकुतेइ गीनोउ" को नयाँ ि.थ4त .थापना ग2रएको छ ।  
"तोकुतेइ गीनोउ" भनेको भोजनालय :यवसाय लगायत बIदो Jम अभावको समाधान को लाग , 
उ$पादक$वमा सधुार 6याउन तथा घरेल ु मानव ससंाधन सरुK�त गन� /यास ग2रए प4न मानव 
ससंाधनह� सरुK�त गन� गाLो हुने �वशMट उ�योग �े&मा, एक 4नि�चत .तरको �वशेषPता र सीप 
ह� भएका मानव ससंाधनह� .वीकार गनQ एक /णाल� हो । 
 
भोजनालय :यवसाय �&े को तोकुतेइ गीनोउ  1 नEबर को 4नवास यो�यता /ाRत गन� को ला�ग , 
"कौशल .तर " र जापानी भाषा /वीणता .तर दबु ैपूरा गनु�पद�छ । 
 
"जापानी भाषा �मता .तर" .वत & /शास4नक एजे सी अ तरा�िMUय श�ा समथ�न सघं �वारा आयोिजत 
"जापानी भाषा द�ता पर��ा" तथा .वत & /शास4नक एजे सी अ तरा�िMUय श�ा समथ�न सघं र जापान 
अ तरा�िMUय श�ा समथ�न सघं �वारा आयोिजत "जापानी भाषा /वीणता पर��ा" �वारा फैसला ग2र छ 
। 
 
खा�य सेवा �े& को "कौशल .तर" भनेको हा[ो सगंठन �वारा काया� वयन गनQ "भोजनालय :यवसाय 
उ�योग तोकुतेइ गीनोउ 1 नEबर कौशल मापन पर��ा"�वारा फैसला ग2र छ । (हा[ो स.ंथानले 
आव�यक परेको ख(डमा पर��ा को नाम सKं�Rत गरेर ले^ प4न स0क छ ।)  
 
तोकुतेइ गीनोउ 4नवास ि.थ4त /माणीकरण सEब धी आवेदनह�को ला�ग,  याय म &ालय / 
आ/वासन aयूरोमा सEपक�  गनु�होस ्। 

भोजनालय :यवसाय �े& तथा खा�य र पेय पदाथ� उ$पादन उ�योग �े& को तोकुतेइ गीनोउ  1 नEबर 

कौशल मापन पर��ा सगं सEबि धत कुरा बाहेक अ य सोधपुछको ला�ग जवाफ 7दन स0कदैन ।  

【�नवास यो	यता “तोकुतेइ गीनोउ １ न�बर (भोजनालय �यवसाय)」 को आवेदन】 

  

आ�वासन �यूरोमा आवेदन  

*पर��ामा उ	ीण� भएमा अ�नवाय� �पमा �नवास यो�यता “तोकुतेइ गीनोउ” �ा�त हु�छ भ�ने हँुदैन। 

कौशल �तर जापानी भाषा �वीणता �तर  

दबुै पर��ामा उ�ीण� 

भोजनालय �यवसाय  

तोकुतेइ गीनोउ 1 पर��ा 

 जापानी भाषा द�ता पर�ा (JFT-Basic) 

or जापानी भाषा �वीणता पर��ा (JLPT) 

पूणा�कको 65% वा 

सोभ�दा बढ� 

A2 वा सोभ�दा बढ
 (JFT-Basic) 

अथवा N4 वा सोभ�दा बढ
 (JLPT) 
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2. पर��ाको ला�ग यो�यता  
 

भोजनालय :यवसाय उ�योगको तोकुतेइ गीनोउ को ला�ग जापानमा पर��ा 7दन स3ने अब.था भनेको 

पर��ाको ला�ग 4नEन अ र आ जसले पुरा गदा� छ । 

अ．4नवासको ि.थ4त भएका (नोट 1), प2र�ण 7दनमा किEतमा 17 बष�को उमेर हुनुपद�छ । 

आ．4नवा�सन आदेशको सहज काया� वयनमा सहयोग गन�, याय म &ी �वारा 4न7द�Mट �वदेशी सरकार 

तथा .थानीय /ा�धकरण �वारा जार� पासपोट� (नोट 2) भएको हुनुपद�छ । 

 

（नोट 1）गरैकानुनी dपमा जापानमा बसोबास गनQ :यि3त (अवैध 4नवासी) बाहेक, जापानमा कानूनी 

�पमा बसोबास गनQ :यि3तह�मा लाग ूहु छ । य7द 4नवास काड� छैन भने प4न,कानूनी �पमा 

जापानमा छोटो अव�धको ला�ग घुEन आएका पय�टकहdमा प4न यो /01या मा सिEमलत हुन 

पाउने छन ्। 

 

（नोट 2）हाल को आब.था मा यो ईरान, इ.लामी गणत & देश बाहेक अ य �वदेशी सरकार / �े&ह�को 

राहदानीमा लाग ूहु छ । 

 

（7टRपणीह�） 
■ यो पर��ा उ%&ण� गनु�भयो भने प4न, "तोकुतेइ गीनोउ" को 4नवासको ि.थ4त /दान गनQ कुरामा 

�यारे ट� हँुदैन । 
पर��ामा उ%&ण� हुनेहdका ला�ग 4नवास ि.थ4त को /माणप& �वतरण आवेदन अथवा 4नवास 
ि.थ4त को प2रवत�न को ला�ग आवेदन गनु� भएको भए प4न, 4नवासको ि.थ4तको /माणप& /ाRत 
गन� वा 4नवासको ि.थ4त प2रवत�न गन� अनुम4त /ाRत गन� सधg सEभव छ भ ने हँुदैन । 

 
■ साथै,4नवास ि.थ4त /माणप& /ाRत गनु� भएको भए प4न, भसा आवेदन को लागी अल�ग ैपरराMU 

म &ालय �वारा जाँच गनQ भएकोले गदा� ,भसा /ाRत गन� सधg सEभव हँुदैन । 
 
■ कोरोना भाइरस स1ंमण रो3नको ला�ग, जापानी सरकारले 4नि�चत देशह�, �े&बाट आएका 

�वदेशीह�का ला�ग 6याि डhग अ.वीकार ज.ता /4तब धह� लगाइएका कारणले गदा� पर��ा को 
ला�ग जापानमा /वेश गन� स3नुहुनेछ वा स3नुहुनेछैन भनेर रा[ो सगं 4नि�चत गनु�होस ्। 

http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html 
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3. पर�ा �वषयह�, काया��वयन �व�धह� इ�याद� (पर��ाका /�नहd सबै जापानी भाषामा (KANJI चा7ह ं

पIने शैल� प4न）लेBखएको छ ।) 

पर��ाको �वषय：शैK�क पर��ा र :यावहा2रक पर��ाको दईुटा �वषयहd   पर��ाको समय ： 
80 मनेट काय� वयन त2रका：पेपर पर��णको  त2रका (माक�  सीट /योग ग2र छ । ) 

(1)शै�क पर��ा (जापानी भाषा मा ��न) 

सरसफाइ �यव�थापन, खाना र पेय कु�कंग र सामा"य #ाहक सेवासँग स%बि"धत )ानका साथ ै

काममा आव�यक हुने जापानी भाषा �मताको मापन ग+रन ्।   

आइटम मु�य �वषय व�तु ��न सं�या अंकको बाँडफाँड 

�व�छता 

!यव�थापन 

・सामा�य �व�छता !यव�थापन स#बि�ध 

&ान 

・HACCP स#बि�ध &ान  

・खाना �वषा'तता स#बि�ध &ान इ)याद� 

10��न 
पूणा�क : 40अंक 

(@4 अंक) 

खा+य र पेय 

कु,कंग 

・कु,कंग स#बि�ध &ान 

・खानाको साम.ी स#बि�ध &ान 

・खाना पकाउने उपकरण स#बि�ध &ान 

इ)याद� 

10��न 
पूणा�क : 30अंक 

(@3 अंक) 

सामा�य .ाहक 

सेवा 
 

・.ाहक सेवा स#बि�ध &ान  

・खानाको �व�वधीकरण स#बि�ध &ान 

・गुनासोह0 1या�ड3लगं स#बि�ध &ान 

इ)याद� 

10��न 
पूणा�क : 30अंक 

(@3 अंक) 

  कुल 30��न कुल 100अंक 

(2)�यावहा+रक पर��ा(जापानी भाषामा ��न जजमे"ट पर��ा・योजना म�यौदा पर��ा आ2द) 

,फगर वा इले�टर �योग गरेका अब�थाह:को से;ट<गमा सह� !यवहार =नण>य गन> �याय पर�?ण र पूव>=नधा>@रत 

गणना सAू �योग गरेर आव�यक काय>को योजना बनाउने योजना म�यौदा पर�?ा कौशल �तर मापन ग@र�छ। 

 

आइटम मु�य �वषय व�तु 

��न सं�या 

अंकको बाँडफाँड जजमे�ट 

पर�?ण 
योजना म�यौदा कुल 

�व�छता 

!यव�थापन 
�वभाग पर�?ण ज�तै 3��न 2��न 5��न 

पूणा�क : 40अंक 

(@ 8 अंक) 

खा+य र पेय 

कु,कंग 
�वभाग पर�?ण ज�तै 3��न 2��न 5��न 

पूणा�क : 30अंक 

(@ 6 अंक) 

सामा�य .ाहक �वभाग पर�?ण ज�तै 3��न 2��न 5��न 
पूणा�क: 30 अंक 

(@ 6 अंक) 

  कुल 9 अंक कुल 6 अंक कुल 15 अंक कुल 100 अंक 
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4. उ !ण� मापद"ड  

उ%&ण� अकं, पूणाiक को 65% भ दा बढ� हो । 

 

5. अ%येन पुि(तका  

पर��ाथ9हd को पढाई को ला�ग आव�यक पनQ पु.तकहd सामा य समावेशी स.ंथा जापान खा�य 
सेवा सघंको वेबसाइटमा उपलaध छन ्। 

https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/ 
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6. पर��ाको �)*या त+रका र पर��ाको न,कल -नषेध

चरण 1. पर��ा गाइड पIनुहोस ् 

पर��ा यो�यता, पर��ा �वषय आ7द +यानपूव�क जाँच गनु�होस ्। 

चरण 2. मेरो पेजमा दता� गनु�होस ् 

"मेरो पेजमा दता गाइड" �यानपूवक प�नुहोस ्र आ�नो जानकार� र फोटो मेरो पेजमा दता गन! । 
मेरो पेजमा ग#रएको पंजीकरणको समी(ा हुने भएकोले, ५ +दन (श4नबार, आइतबार र साव�ज4नक 
%बदाको 7दन बाहेक) ज,त ला-न स.दछ । 
पर�(ाको ला0ग आवेदन +दनु अ,घको मेरो पेजमा नयाँ दता गन! 3याद 4भ5 दता गनुहोस ।  
फोटोलाई #रसे6शन ड8ेकमा मा 9यि.त प+हचान या,उ=5ण >माणप5 मा >योग ग#र?छ ।  
"फोटो दता गनको ला0ग ,नयमह@" �यानपूवक प�नुहोस ्र दता गनुहोस ्। 

【"डबल दता�"को 4नषेध  】 （डबल = दईुटा वा सोभ दा धेरै ） 

मेरो पानाको डबल दता� 

मेरो पाना एक जनाले एउटा मा& बनाउन स0क छ । 

एउटै :यि3तले मेरो पाना दईुटा बनाउन स0कंदैन । 

चरण 3. पर��ाको ला�ग आवेदन  

आवेदन गनQ त2रका, "पर��ाका आवेदन गाईड" +यानपूव�क पIनुहोस ्र आवेदन 7दनहुोस ्। 
मेरो पेजमा लग ईन गरेर पर��ाको म4त र समय, पर��ा .थल आ7द चयन ग2र , पर��ा को 
यो�यता फे2र एकपटक जाँच गरेप4छ मा& आवेदन 7दनुहोस ्। 
य7द सहभागीको सkंया आव�यक भ दा कम भएमा,दोlो पटक आवेदनको ला�ग आबहान 

ग2रनेछ 

【"डबल दता�" को 4नषेध  】 （डबल = दइुटा भ दा धेरै ） 

पर��णको डबल आवेदन 

भोजनालय :यवसाय उ�योगको  पर��ा खा�य र पेय पदाथ� उ$पादन उ�योगको पर��ाको 

आवेदन हरेक पटकको पर��ामा एक जनाको ला�ग एक पटक मा& हो ।  

एउटै  :यि3तले एउटै 0कसमको उ�योगको पर��ाको डबल आवेदन गन� स0कंदैन ।   

（सावधानी）मेरो पाना डबल बनाएर डबल आवेदन गरेको ख(डमा धेरै भयो भने ५ वष� OTAFFले 

गनQ कौशल पर��ा 7दन नस3ने प4न हुन स3छ । 

मेरो पेजमा दता� गाइड 

पर��ा आवेदन गाइड 

दता� गनQ फोटोका  4नयम 

https://otaff1.jp/img/file/mypage_guide_np.pdf
https://otaff1.jp/mypage/photorules_np.pdf
https://otaff1.jp/img/file/shiken_guide_np.pdf
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चरण 4.  �वजेता ब नु भएमा पर��ा शु6क 4तनQ  

*लटर� भनेको गोला/था�वारा �वजेता चयन गनQ �व�ध हो।  

य7द तो0कएको सkंया भ दा प4न बढ� आवेदक भएको ख(डमा, “लटर�*” ग2रनेछ । 
लटर� प2रणाम आएमा दता� ग2रएको ईमेल ठेगानामा ईमेल �वारा स�ूचत ग2रनेछ । 
लोटर� न4तजा मेरो पेज को "पर��ा 7ह.U�" बाट जानकार� लनुहोस ्। 
�वजेता ब नु भएमा पर��ा शु6क 4तनु�होस ्।  
भ3ुतानी �व�धह� 3 तर�का बाट छनौट गनु�होस ्: 1ेoडट काड� भ3ुतानी, कp%बनी .टोर भ3ुतानी, 
मेरो पेज भ3ुतानी (खाता .थाना तरण) 
कp%बनी .टोर र मेरो पेज भ3ुतानी जापान मा मा& भ3ुतान गन� स3नुहुनेछ । 
भ3ुतान ग2रएको पर��ा शु6क 0फता� हँुदैन (नोट) 
पर��ाको म4त र समय र .थान जाँच गरेप4छ मा& शु6क 4तनु�होस ्। 

 
 नोट: /ाकृ4तक /कोपको कारण, पर��ा र�द भएको अव.थामा अपवाद छन ्। 

अ�धक जानकार� को लागी, पर��ा गाईड "7. पर��ा शु6क" हेनु�होस ्। 
 

चरण 5. पर��ा पच9 डाउनलोड गनु�होस ् 

डाउनलोड स�ु हुने म4त,हा[ो सगंठनको वेबसाइटको "पर��ण तालका (सम� /01याह�)" जाँच 
गनु�होस ्। 
साथै, दता� ग2रएको इमेल ठेगानामा डाउनलोडको स�ु सEबि ध इमेलबाट प4न स�ूचत ग2रनेछ 

। 
/वेश 7टकट मेरो पेज को "पर��ा 7ह.U�" बाट डाउनलोड गन� स3नुहु छ । 

 

चरण 6. पर��ा मा सामेल हुनु  

पर��ामा सामेल हुनु अ4घ,पर��ा गाइडको पेज 10 “9. जाँचको 7दनको सावधानीहd र अवैध 
काय� 4नषेध”रा[ोसँग पIनुहोस ्। 
पर��ाको 7दनमा,"पर��ा 7टकट" र "राहदानी वा 4नवास काड�" र "HBको पेि सल " र "इरेजर "
6याउनहुोस ्। 
�व.तारको ला�ग ,पर��ा गाइड को पेज9 “8. पर��ाको 7दनमा 6याउने साम�ी" को बारेमा 
जानकार� लनुहोस ्।  
साथै, अ4नबायQ dपमा मा.क लगाउनुहोस ्। 
पर��ण .थलमा,2रसेRशनमा :यि3त प7हचान पुिMट गरेप4छ मा& पर��ा 7दन स0कनेछ । 

 

चरण 7. पास फेल प2रणाम /ाRत गनु�  
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पर��ाप4छ ३ हRता भ& पास फेलको प2रणाम OTAFFको होमपेज र मेरो पानाको "पर��ाको 
�ववरण" बाट हेन� स0क छ । 
दता� गरेको मेल अtसेमा प4न प2रणाम /काशत ग2रएको खबर गनQछu । 

 

चरण 8. उ%&ण� /माण प& /ाRत गनु�होस ् 

उ%&ण� पर��ाथ9को मेरो पेजको "पर��ा 7ह.U�" मा उ%&ण� /माण प& अपलोड हुनेछ। 
उ%&ण� /माण आफै डाउनलोड गन� स3नुहु छ, $यसलेै य7द आव�यक छ भने �/ ट गनु�होस ्। 
हा[ो सगंठनले यसलाई डाउनलोड ग2र �/ ट गनQ छैन ।  
 
अवैध काय� 4नषेध 

भोजनालय :यवसाय उ�योगको हरेक पटकको पर��ामा, एकै :यि3तले मेरो पMृठमा दईु पटक भ दा 

ब7ढ पटक दता� गरेर पर��ाको ला�ग आवेदन 7दन स3ने छैनन।् य7द मेरो पMृठको गलत त2रकाले 

/ोयोग ग2र, दईु पटक भ दा ब7ढ पटक दता� गरेर पर��ा 7दएमा, पर��ा र+द हुनेछ। साथै, ५ बष� 

सEमको अव�धमा OTAFF ले सvचन गनQ भोजनालय :यवसाय उ�योग तथा खा�य र पेय पदाथ� 

उ$पादन उ�योग अ तग�तको तोकुतेइ गीनोउ कौशल मापन पर��ामा प4न /4तबि धत हुनु पनQ हुन 

स3दछ।  
 

 

7. पर��ा श3ुक （2022 अ�/ल 1 ता2रखदेBख 2023 माच� 31 ता2रखसEमको अव�ध ） 

7000 येन (कर समावेश ग2रएको) (2020 आ�थ�क वष� बाट लाग)ू 

भ3ुतान ग2रएको पर��ा शु6कह� 4नEन अब.थाह�मा बाहेक 0फता� हुने छैन । 

・य7द हा[ो सगंठन को कारणले पर��ा सvचालन हुन सकेन भने  

・य7द, /ाकृ4तक /कोपका कारणले पर��ा हुन स3दैन भनेर हा[ो सगंठनले 4नण�य गरेको अव.थामा  

(वैकि6पक पर��णह� आयोिजत ग2रने केस बाहेक) 

 

पर��ा सचंालन हु छ वा हुदैन भनेर, हा[ो वेबसाइटमा जाँच गनु�होस ्। 

 

8. पर��ा को 4दन 3याउने साम5ी  

तलका ① र ② र ③ र ④ अ4नवाय� dपमा 6यौनुहोस ्। 
पर��ा को 7दन 2रसेRशनमा, ① र ② �वारा :यि3तको प7हचान /माBणत गनQछu। 
य7द, :यि3तको प7हचान हुन सकेन भने पर��ामा सामेल हुन स0कने छैन । 
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① पर��ा 7टकट 

② राहदानी वा 4नवास काड� 

③ HB पेि सल ※ शाप� पेि सल /योग गन� स0कदैन। 

④ इरेजर 

（सावधानी 1）आwनो 4नवास काड� नवीकरण र पासपोट� वा 4नवास काड� हातमा छैन भने, 4नवास 

काड�को अगाडी र पछाडी तथा राहदानीको रं�गन /4तल�प मा 4नवास काड� र राहदानी 

होि6डगं गनQ एजे ट (जापानी भाषा .कूल, /शास4नक लेखक इ$याद�) को छाप 

(कEपनी नाम र इ चाज�को छाप) अ4नवाय� 6याउनुहोस ्। 

  （सावधानी 2）मेका4नकल पेि सल ,रोकेट पेि सल , पेि सल शाRन�र चा7ह ं6याए प4न पर��ाको 

दौडान /योग गन� स0कंदैन । 

 

9. पर��ाको 4दन सावधानीह7 र अवैधकाय� -नषधे 

(1)काय�1म.थलमा पु�न ुअ4घका सावधानीह� 
कोरोना भाइरस स1ंमण बIन बाट रो3नको ला�ग, कृपया मा.क लगाउन न%बस�नुहोला । 
पर��ाको समयमा प4न मा.क लगाउनु होला । 
मा.क नलगाउने :यि3त पर��ामा सामल हुन नपाउने हुनाले कृपया सावधान रहनुहोस ्। 
साथै, पर��ाको 7दनमा, पर��ा साइटमा शर�रको ताप1म ना�पनेछ । 
य7द yवरो आएको छ वा अ.व.थ :यि3त हुनु हु छ भने, पर��ा र�द ग2र फ0क� नको ला�ग 
आ�ह गन� स0क छ । 
कृपया प7हले नै नोट गनु�होस ्। 

(2)2रसेRशनमा सावधानीह� 

① पर��ण साइटमा /वेश गनु� अ4घ,पर��ा गाइडको पेज 9 "8.पर��ाको 7दनमा साम�ीहd "को 

① र ② को तया2र गनु�होस ्। 

② 2रसेRशनमा :यि3त को प7हचान /माBणत गनQछu। अनुहार जाँच को ला�ग मा.क हटाउन 

अनुरोध गन� स0क छ । 

     (नोट) टोपी या सन�लास र इयरRलग हटाउनुहोस ्। 

③ टोपी वा सन�लास,हेडफोन वा ईयरफोन फुकालेर झोलामा रा^ुहोस ्। 

④ मेरो पेजमा दता� भएको फोटोमा कुनै खराबी भएमा, फोटो फे2र लनुहोस ्। य7द तपा{लाई फे2र 
फोटो लन 
    को ला�ग भ4नएको छ भने कृपया .टाफको 4नदQशनलाई पालना गनु�होस ्। 

⑤ 2रसेRशन प4छ,पर��ण हलमा /�वMट गन� स3नुहु छ । 
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※पर��ा सdु हुने 15 मनेट अगाoडसEम 2रसेRशनमा आउनुहोस ् । 15 मनेट अगाoड सEम 

नआएको ख(डमा , 

पर��ा 7दन नस3ने प4न हुन स3छ । 

पर��ा सdु हुने समय भ दा ढ�लो आएको ख(डमा पर��ा 7दन स0कंदैन । 

 
(सावधानी) मौसम का कारण यातायात 7ढलाइ हुन स3छ । 

कृपया पर��ा को 7दन /स.त समयको साथ पर��ण साइटमा १५ �मनेट अगा
ड सममा 

आइपु�नहुोस ्। 

 

(3)पर��ण .थानको सावधानी 

1) कृपया "पर��ा 7टकट" मा भएको "सीट नEबर" मा ब.नुहोस ्। 

2) पर��ा शुd हुनुभ दा प7हले कोठाबाट बा7हर 4नि.कने र कोठामा /वेश गनQ बेला, अ4नवाय� 

dपमा "पर��ा 7टकट" बो3नुहोस । 

3) पर��ा सdु हुने समयको 15 मनेट अगाoडसEम पर��ण कोठामा प.नुहोस ्। 

4) गफ नगनु�होस ्। 

5) कोठाभ& खाने ,�पउने आ7द गनु� हँुदैन । 

6) पर��ा सdु भएप4छ कोठामा प.न म6दैन । 

 

 पर��ा 7टकट सीट नEबरको छेउमा रा^ुहोस ्। 

 ड.ेकको मा�थ HB पेि सल र इरेज़र रा^ुहोस ्। 

शाप� पेि सल आ7द /योग गन� स0कदैन । 

कृपया $यो साम�ी बाहेक aयाग वा झोलामा रा^ुहोस ्। 

 मोबाइल फोन आ7द ज.ता सvचार उपकरण वा ले3Uो4नक उपकरणह� , पर��ण साइटबाट कोठा 

छो~ने बेला सEम ,कृपया पावर ब द गनु�होस ्।  

पावर ब द गनQ त2रका प7हले नै 4नि�चत गनु�होस ्। 

पावर ब द गनु� हु छ, यसलाई aयाग वा झोलामा राखी मखु ब द गनु�होस,् अ4न यसलाई कुस9म4ुन 

रा^ुहोस ्। 

 घडी पर��ण साइटमा छ । 

 पर��ा मा सामेल हुने :यि3तको घडी मा घ ट� ब द गरेको कुरा 4नि�चत गनु�होस ्।  

aयाग वा झोलामा राखी मखु ब द गनु�होस ्अ4न कुस9म4ुन रा^ुहोस ्। 

ड.ेकको मा�थ रा^ वा प7ह2रएको �पमा पर��ा 7दन सEभव छैन ।  

मोबाइल फोन आ7द लाई घडीको �पमा /योग गन� सEभव छैन । 
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य7द पर��ा चलरहेको समयमा मोबाइल फोन, .माट� फोन र घडीबाट अलाम�, भाइ�ेट आ7दको 

आवाज आएमा, पर��ा 7दन नस3ने अव.थाह� प4न आउन स3छन।् अ4नवाय� �पमा आवाज 

नआउने गर� सावधानी अपनाउनुहोस।् 

 3यालकुलेटरको /योग गन� मनाह� छ । 

 पर��ा हलमा, .टाफको 4नदQशनह� पालना गनु�होस ्। 

4नदQशनह�को पालना नगरेमा, धोखा बाजी गरेको ज.तै ग2र सजाए प4न हुन स3दछ । 

 

(4)पर��ण शु� हुनुभ दा अ4घका सावधानीह� 

 ड.ेक मा�थ, पर��ा 7टकट , HB पेि सल, इरेजर, उ�र माक� शीट, "माक� शीट भनQ उदाहरण र 

पर��ा सEबि ध सावधानीह�" बाहेक केह� प4न रा^ पाइने छैन । 

अd कुराहd aयाग वा झोलामा राखी मखु ब द गनु�होस ्अ4न कुस9म4ुन रा^ुहोस ्। 

 "माक� शीट भनQ उदाहरण" अनुसरण गनु�होस ्र माक� सटमा आwनो नाम र पर��ा नEबर ले^ुहोस ् 

 माक� सटमा पर��ा नEबर गलत नहुने ग2र भनु�होस ्। 

 शर�र वा लगुा आ7दमा अ�र वा सkंया लेखेकाहdलाई  �चट चोरेको ठा4न छ । पर��ण कोठाबाट 

4न.कन आ�ह ग2रएमा पर��ा 7दन नस3ने हुन स3छ । शर�र वा लगुा आ7दमा अ�र वा सkंया 

नले^ुहोस ्। 

 पर��ण साइटमा टोपी र सन�लास लगाउने अनुम4त छैन । 

साथै, इयरRलगको /योग गन� अनुम4त छैन । 

aयाग वा झोलामा राखी मखु ब द गनु�होस ्अ4न कुस9म4ुन रा^ुहोस ्। 

 मा.क अ4नवाय� dपमा लगाउनुहोस ्। 

य�य�प ,:यि3त प7हचान को लागी,.टाफ �वारा अनुरोध ग2रएको अब.थामा कृपया यसलाई 

हटाउनहुोस ्। 

 लेखन उपकरणह�, HB पेि सल र इरेजर बाहेक के7ह प4न /योग नगनु�होस ्। 

शाप� पेि सल /योग नगनु�होस ्। 

पुनलQखन गदा� इरेजरले रा[ो सगं सफा गनु�होस ्। 

माक� सटलाई फोहोर वा फो6ड नगनु�होस ्। 

माक� सट स7ह dपमा पIन नस0कने प4न हुन स3छ । 

य7द स7ह dपमा पIन नसकेको अब.थमा .को2रगं हुदैन। 

 शौचालय चा7ह ं पर��ासdु हुने 15 मनेट अगाoडसEम गई स3नुहोस ्। 

 पर��ा सdु हुनुभ दा ठ�क अ4घ ड.ेकमा /�न प& डेलभर ग2र छ । 

.टाफले पर��ा स�ु गन� सकेंत नगरेसEम �वतरण ग2रएको /�न प& मा नछुनु होला । 
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(5)पर��ण सdु भएप4छका सावधानी 

 जवाफ चा7ह ंमाक�  सटमा ले^ुहोस ्। 

/�नहdको पेपरमा जवाफ लेखे प4न अhक 7दइन स0कंदैन । 

 गलत त2रकामा जवाफ लेkदा चा7हमंा इरेजरले सफापूव�क मेटाउनुहोस ्। 

माक�  सट फोहोर गरेर नप�याउनुहोस ्। 

माक�  सट पIने मसनले सह� त2रकामा पIन नस3ने हुन स3छ । 

 पर��ा सdु भएप4छ 30 मनेट सEम कोठा छो~न स0कने छैन । 

पर��ाको समयमा शौचालयका ला�ग बा7हर 4नि.कएमा, पर��ा समाRत हुने भएको ले गदा� हलमा 

पुन: /वेश गन� स0कने छैन । 

 30 मनेट प4छ य7द .टाफले सकेंत गरेमा, %बचमा बा7हर 4न.कन स3नुहुने छ। 

 पर��ण साइटमा छेउछाउको बर डामा कुराकानी नगनु�होला । 

 पर��ा समाRत हुनु 10 मनेट अगाडी कोठा छो~न स0कने छैन । 

 /�न प& को बारेमा /�नह� गरेमा कुनै प4न जवाफ 7दन स0कदैन ।  

 प2र�णको समयमा शार�2रक अव.था खराब भएमा, हात उठाएर कम�चार�लाई जानकार� 

गराउनुहोस।् 

 कुनै /कारको धोखा बाजी भएको ख(डमा,तुd तै कोठाबाट बा7हर 4नि.कन आदेश 7दइनेछ । 

 

(6)कोठाबाट बा7हर 4नि.कने बेलाका सावधानह� 

  पर��ाको समयमा पर��ा कोठाबाट बा7हर 4नि.कने बेला,बसरहेको अव.थामा अ4नवाय� �पमा 

हात उठाएर .टाफलाई जानकार� गराउनुहोस।् तपा{ भएको ठाउँमा .टाफ आएप4छ,जाँच गन�को 

ला�ग .टाफलाई आwनो उ�र लेखेको माक� शीट,/�न प& र "माक� शीट भनQ उदाहरण र पर��ा 

सEबि ध सावधानीह�" 7दनुहोस।् जाँच काय� पूरा भएप4छ,.टाफले तपा{लाई "तपा{ बा7हर जान 

स3नुहु छ" भनेर भनेमा आwनो सामान लएर पर��ा कोठाबाट बा7हर 4नि.कनहुोस।् 

 %बचमा बा7हर 4न.केको :यि3त, फे2र कोठाभ& प.न म6दैन । 

साथै, पर��ा सकेर कोठा बाट बा7हर 4न.केको :यि3त, %बलEब नगर� पर��ा साइट बाट बा7हर 

4न.कनु होला ।  

 पर��ा समाRत हुनु 10 मनेट अगाडी, .टाफले उ�र माक� शीट, /�न प& , "माक� शीट भनQ उदाहरण 

र पर��ा सEबि ध सावधानीह�" सकंलन नगरेसEम पख�नहुोस ्। 

.टाफले कोठा छो~नको ला�ग सकेंत नगरेसEम , आwनो सीट छो~न स3नुहु न । 

 

(7)धोखा बाजी 

 4नEन कुराहd गनQ हो भने पह�लो काड� देखाइ छ । अ4न सावधान गराइ छ । 
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पह�लो काड� दईुटा देखाइने हो भने फेल होइ छ ・कोठा बा7हर जानुपनQ हु छ, अ4न अhक 7दइन 

स0कंदैन । 

【पह9लो काड� ＝सावधानी 】（पह�लो काड� दईुटा पाएमा फेल होइ छ  ・कोठा बा7हर जानुपनQ हु छ） 

① पर��ा सdु हुनुअ4घ  /�न प&  खोलेर  जवाफ  लेkदा । 

② पर��ाको दौडान अनुम4त�वना बो6दा । 

③ पर��ाको दौडान "अd :यि3तलाई जवाफ सकाउने" "स�नल पठाउने" "अd :यि3तबाट जवाफ 

पाउने" "अd :यि3तको जवाफ हेनQ" आ7द काम गरेको शंका ग2रदंा । 

④ पर��ाको दौडान मोबाइलफोन वा .माट�फोन, घडी आ7दबाटको अलाम�, भाइ�ेटर आ7दको आवाज 

बyदा । 

⑤ /�न वा जवाफ /�न प& वा माक�  सट बाहेकको अd कुनै ठाउँमा लेBखराkदा । 

⑥ अd :यि3तलाई  oड.टब� हुन स3ने काम गरेर .टाफले सावधान गरेअनुसार नगदा� । 

⑦ .टाफले 4नदQशन 7दनुअ4घ अनुम4त�वना उभएर .टाफले सावधान गराए प4न $यह� अनुसार 

नगदा� । 

⑧ .टाफले "माक�  सटमा ले^ ब द गनु�होस"् भनेप4छ प4न जवाफ लेkदा । 

⑨ पर��ा सकेर .टाफले माक�  सट जEमा गद� गरे ताप4न न7ददंा  । 

⑩ पर��ाको दौडान  गम वा 3या डी आ7द खाएको, केह� �पएको प�ा लगाइ दा ।  

⑪ $यसबाहेक, .टाफले सावधान गराए प4न $यह� अनुसार नगदा� । 

 

 

■ 4नEन कुराहd  गन� हो भने रातो काड� देखाइ छ । अ4न फेल होइ छ  ・कोठा बा7हर जानुपनQ 

हु छ र अhक 

 पाउन स0कंदैन ।  

  【रातो काड�＝फेल होइ<छ ・कोठा बा4हर जानुपन@ हु<छ】（रातो काड� एउटा पाएमा फेल 

होइ<छ・कोठा बा4हर  जानुपन@ हु<छ） 

① पर��ाथ9 पर��ा 7टकट बाहेकको :यि3त हँुदा ।  

② पर��ाको दौडान अd :यि3तको माक�  सटमा जवाफ ले^  ,लेखना  लगाउने ,/�न  प& वा 

माक�  सट साटफेर गदा� । 

③ पर��ाको दौडान �चट चोनQ कागज वा सहयोगी पु.तक  हेनQ   ,3यालकुलेटर वा .माट�फोन 

/योग गनQ लगायतको �चट चोनQ काम गदा� । 

④ /�न प& वा माक�  सट पर��ण कोठाबाट बा7हर लजैाँदा ।  

⑤ .टाफले "4न.के प4न हु छ" भनेर भ नुअ4घ कोठाबाट 4न.कँदा । 

⑥ /�न वा जवाफ कुनै ठाउँमा लेBखराखेर पर��ण कोठाबाट बा7हर लजैाँदा । 
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■ न3कल 4नवेदन स7हत, जालसाजी �व�ध �वारा पर��ा 7दनु वा पर��ा 7दनखोyने :यि3तलाई $यो 
पर��ा मा भाग लन लाई 4नषधे ग2रएको छ । 
साथै, उ%&ण� भएप4न र�द गनQ, 5 बष� अव�ध सEमको ला�ग पर��ा 7दन नपाउने प4न हुन 
स3दछ । 

 

 हा[ो सगंठन, धोखा बाजीको कारण पर��ाथ9ले भो�न पनQ बेफाइदा र अस�ुवधाह�को ला�ग, कुन ै

प4न िजEमेवार� वा दा4य$व �हण गद�न । 

 

(8)अ य सावधानीह� 

① पर��ा .थलमा फोटो या भoडयो आ7दको स7ुटङ रेकoडiग 4नषेध ग2रएको छ । 

② धु[पानको ला�ग तो0कएको ठाउँ मा& /योग होला । 

③ पर��ा .थानमा /वेश गन� अनुम4त नभएको ठाउँमा क7हले प4न नजाउनुहोला । 

④ पर��ा .थानका उपकरण आ7दमा नछुनुहोला । 

⑤ पर��ा .थलमा आग तुक वा ब�चाह�को ला�ग कुनै /ती�ालय छैन । 

⑥ पर��ा .थलमा पर��ा 7दने बाहेक लाई /वेश 4नषेध छ ।(तपा{को  साथमा आएको :यि3त 

भ& प.न स0कंदैन । )  

⑦ पर��ाको 7दनमा पर��ाथ9लाई फोन कल 7दन・स देश पठाउन सEभव छैन । 

10. उ�ीण� पर��ाथDको घोषणा, उ�ीण� �माणप!  

(1)उ%&ण� पर��ाथ9को घोषणा 
योजना ग2रएका सबै पर��ाह� समाRत भएको तीन हRता भ& हा[ो वेबसाइटमा उ�ीण� पर��ाथ9को 
पर��ा अकं घोषणा गनQछu । 
पास फेल प2रणाम सबै पर��ाथ9को मेरो पेजमा अपलोड ग2रनेछ । 
साथै, दता� ग2रएको ईमेल ठेगानामा प4न ईमेल �वारा स�ूचत गनQछu। 
पर��ाको बारेमा कुनै प4न /�नको उ�र 7दन हाम स�म छैनu । 

 

(2) उ�ीण� /माणप& को डाउनलोड 

2020 को पर��ा प4छ, उ�ीण� /माणप& लाई प2रणाम घोषणा प4छ उ�ीण� पर��ाथ9को मेरो 

पेजमा अपलोड ग2रनेछ । 

मेरो पेज को "पर��ा 7ह.U�" बाट डाउनलोड गनु�होस ्। 

आफूलाई चा7हएको ख(डमा यसलाई �/ ट गनु�होस ्। 

हा[ो सगंठनले यसलाई डाउनलोड ग2र �/ ट गनQ छैन ।  
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(3) उ�ीण� /माणप& को वैधता अब�ध 

 उ�ीण� /माणप& को वैधता अब�ध जार� भएको म4त देBख 10 बष�को ला�ग मा य हुने छ । 

 

(सावधानी) 

 उ�ीण� /माणप& ,जापानमा 4नवासको ि.थ4त प2रबत�न गन� वा 4नवास ि.थ4त को /माणप& को 

ला�ग आबेदन 7दनका ला�ग आव�यक पद�छ । 

■ 2019 अ�/ल  1 ता2रखदेBख 2020 माच� 31 ता2रखसEम पर��ा 7दएकाह�को उ�ीण� /माणप& 

उ�ीण� भएको :यि3तले दता� गरेको  जापानको घरेलकुो ठेगानामा पो.ट अ0फस�वारा पठाउने  

ग2रएको छ । 

य�द�प दता� ग2रएको ठेगानामा ग6ती भएमा , बसाई सरेको आ7दले गदा� उ�ीण� /माणप& 

नआइपु�दा OTAFFमा 0फता� हुन स3छ । $यसलेै $य.तो बेलामा OTAFFमा सEपक�  

गनु�होस ् । 

■ 2019 अ�/ल  1 ता2रखदेBख 2020 माच� 31 ता2रखसEम पर��ा 7दएकाह�ले उ�ीण� /माणप& 

हराएको ख(डमा 1 पटक मा& पुन:जार� गन� स0क छ  । 

यध�प उ�ीण� /माणप&को Eयाद समाRत हुने म4तसEम मा& पुन:जार� गन� स0क छ । 

 उ�ीण� /माणप& को पुन: ढुवानी वा /माणप& पुनः जार� गन� ईमेल वा टेलफोन �वारा सEपक�  

गनु�होस ्। 

 पुनः जार� गनु� आव�यक छ भने, कृपया उ%&ण� :यि3तले मा& सEपक�  गनु�होस ्। 

 पुनः ढुवानीमा तीन हRता देBख एक म7हना र पनुः जार�मा एक म7हना ला�छ । 

 पुन: ढुवानी वा पुनः जार� को ला�ग ला�ने म6ुय आवेदकले वहन गनQछ । 

 उ�ीण� /माणप& को पुन: ढुवानी र पुनः जार� गन� जापानमा मा& सीमत छ । 
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सपंक�  
ईमेल  tokutei@otaff.or.jp 
फोन नEबर 03-6261-4949（%बजनेस 7दनह�मा मा& 9:00~12:00 अथवा 13:00~17:00） 
होम पेज https://otaff.or.jp/ 

 

(4) उ�ीण� र�द 
 पर��ाको स दभ�मा,तलका 4नEन ①～③को धोखा बाजीहd उ%&ण� /माणप& जार� प4छ पनी 

/माBणत भएमा धोखा बाजीहd गनQ :यि3तह�को उ�ीण� /माणप& र�द ग2रने छ ।  
 

① पर��ा को /�नहdसँग सEबि ध गोRय मामलाह�को बारेमा पर��ण कम�चार� सगं 
जानकार� लन खोyनु या लएको पाइएमा । 

② माई पेजको पंजीकरण साम�ीमा जानाजानी छल ग2रएको पाइएमा ।  

③ अ य पर��ा को सEब धमा कुनै जालसाजी ग2रएको पाइएमा । 

 
साथै,कृ�ष, वन तथा म$.य म &ालय माफ� त इम�ेशन aयूरो लाई स�ूचत गनQछu । 
साथै, सEबि धत :यि3तलाई, उ�ीण� /माणप& र�ध गरेको जानकार� स�ुचत गनु� को साथै, मेरो 
पेज मा अपलोड ग2रएको डाटा प4न मे7टने छ । 
（2019 को पर��ा को उ�ीण� /माणप& लाई 0फता� गन�को ला�ग अनुरोध गद�छu । ） 
साथै, सEबि धत :यि3तह�ले ५ बष� को अव�ध सEम पर��ा 7दन स3ने छैन । 

 

11. Eयि,तगत जानकार�को Fया<डGलगं  

पर��ण सvचालनको ला�ग /ाRत :यि3तगत जानकार�हd,:यि3तगत सचूनाको सरं�ण ऐन (२००३ 

साल को ऐन नं 57)अनुसार उपयु3त �पमा सEहालनेछ । 

माई पेज मा दता� ग2रएका :यि3तगत जानकार�हd हा[ो सगंठन �वारा आयोजना ग2रने पर��ा को 

ला�ग मा& /योग ग2रनेछ र तेlो प�लाई खुलासा ग2रने छैन । 

य�य�प, कानूनमा आधा2रत भएर, सरकार �वारा :यि3तगत जानकार�हd पेश गन� को ला�ग आदेश 

/ाRत भएमा सरकारलाई, जानकार� /दान गन� स3दछu । 

मेरो पेज मा दता� ग2रएका जानकार�हd म+ये, उदाहरण को लागी, ब.ने �/फे3चर को नाम वा 

/�नावल� सवQ�ण को बारेमा, 

:यि3तगत जानकार�हd थाहा नहुने ग2र सवQ�ण को कुल प2रणामहd साब�ज4नक गन� प4न स0क छ 

। 


