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१   भनाा सम्िडधि ／कोषा／ आिेिन अवडि 

कोषा प्रिशे  अिडि डवद्यार्थी  संख्र्या अिडि  आिेिन अिडि  

मेडिकल कल्र्याण 

कोषा अडप्रल 
 ४० 

१ वषा  

सेप्तेम्िेर १ ～नोवेम्िेर ३० 

जापानी भाषा कोषा ६० २ वषा  

हाईलभेल कोषा 
अक्टोिर  

६० १वषा ६ मडहना 
मार्ा १ ～म े३० 

 

१ भनााका लाडग आिश्र्यक िकुमेधटहरु  

डनम्न अनुसार  

१. कडम्िमा +2 परुा गरेको हुनपुन े। 

२. कडम्िमा JLPT  N5 अर्थवा सोडह अनुसारको लेभल पास हुनपुने । 

३. मेडिकल कल्र्याण कोसा अध्र्यर्यन गना र्ाहने डिद्यार्थील ेअडनवार्या रुपमा सोडह डिषर्य अध्र्यर्यन गरेको हुनपुने अर्थवा कामको अनुभि हनुुपन े। 

 

（1） आिेिन प्रकृर्या  

① व्र्यडिगि रुपमा आििेन डिन र्ाहनकेो हकमा  

सम्िडधिि स्कुलकमा सम्पका  गरर कृपर्या कागजािहरू र पासपोटा िुझाउनु होला । 

②  डसिै आिेिन डिन र्ाहनेको हकमा ( ईमेल ,पोस्ट आडि इत्र्याडि ) 

 जापानी भाषाको पररक्षा अर्थवा अधिवाािामा पास हुन ेव्र्यडिल ेमात्रै आिेिन डिन पाउने छ  । 

③ हाम्रो साझेिार भाषा स्कुल मार्ा ि गररने आििेन 

हामी स्र्थानीर्य सम्िडधिि भाषा स्कुलमा इधटरब्र्य ूर परीक्षा डलनछेौं । परीक्षामा पास भएकाहरुल ेमात्र ैआिेिन डिन पाउनु हनुेछ । 

 

（2） छनौट गने डवडि 

① आिेिन अनुसार िकुमेधटसको जज गररन ेछ । 

② आवेिकको अधिवाािाा  

③ र्ाइनानडसर्यल ग्र्यारेधटरको अधिवाािाा 

④ आवेिन सामग्री अनुसारको िकुमेधट हुनपुन े । 

※ डिस्ििृ जानकारीक लाडग कृपर्या पषृ्ठ ५ हनेुाहोस ्  

 

（3） र्ाइनानडसर्यल ग्र्यारेधटर 

र्ाइनानडसर्यल ग्र्यारेधटरल ेमहत्त्वपणूा डजम्मेवारी वहन गनुापने हधुछ ,जसले आडर्थाक रूपमा र डनर्यडमि रूपमा महत्त्वपणूा डजम्मेवारी खेलेको हुधछ । 

त्र्यसैले, डनम्न कुराहरु परूा गनुा पन ेहुधछ । 

① डवद्यार्थीहरूको ट्र्यशूनर्ी र खाने िस्नेको खर्ाहरू डनर्यडमि भकु्तान गना सक्ने व्र्यडि हुनपुने  

② डवद्यार्थीहरूलाई उच्र् अध्र्यर्यन गना प्रार्थडमकिा डिन सक्षम हुनपुने  

③ अध्र्यर्यन गरररहकेो समर्यमा कुनै समस्र्या परेको खण्िमा परामशा डिन सक्ने व्र्यडि हनुुपन े 

※ र्ाइनानडसर्यल ग्र्यारेधटरले आिेिन डिने िलेामा ①मा भएको सिा अनुसार,आर्य प्रमाणपत्र ,िैंक िालेंधस प्रमाणपत्र 

आडि इत्र्यािी पेश गररडिनुहुन अनुरोि गिाछु । 

※ र्ाइनानडसर्यल ग्र्यारेधटर जापानमा िसोिास गरेको हनुुपछा भधने छैन । 
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1.  ट्र्यसुनर्ीको  िारेमा  

（1）  डशक्षण शलु्क डववरण 

 

※ ट्र्यशूनडर्मा डशक्षण सामग्री शलु्क पडन समावेश गररएको छ । 

※ अलग्ग कुनै खर्ाहरु लाग्ने छैन । 

※   डिद्यार्थी िरु्ाटना िीमा डववरणहरूको लाडग कृपर्या पषृ्ठ ८ हनेुाहोस ्। 

 

（2） भकु्तान अवडि 

 

【अडप्रल सेसन 】 

        शलु्क डववरण   रकम  भकु्तानी समर्य  

आिेिन  शुल्क ￥२०,००० र्ारम िुझाउिा 

प्रिशे  शलु्क 

डशक्षण शुल्क  

अधर्य खर्ाहरु 

िरु्ाटना डिमा 

￥१००,००० 

￥६२०,००० 

￥१०,०००  

                         ￥१०,०००（२ वषा कोषा     १ वषाको डिमा रकम  ） 

मार्ाको प्रारम्भमा ( जारर गररएको डमडि         

सम्म ) 

 

【अक्टोिर सेसन】 

शुल्क डववरण  रकम भकु्तानी समर्य 

आिेिन  शुल्क ￥२०,००० र्ारम िुझाउिा 

प्रिेश शुल्क  

डशक्षण शुल्क  

अधर्य खर्ाहरु 

िरु्ाटना डिमा 

               ￥१००,००० 

                               ￥३१०,००० 

                                         ￥१०,००० 

         ￥५,८००（१.५ वषा कोषा         ६मडहनाको डिमा रकम ）    

सेपे्तम्िरको प्रारम्भमा ( जारर गररएको डमडि सम्म ) 

 

（3） ट्र्यसुनडर्को भकु्तानी गने िररका  

① भकु्तानी गने िररका  

・  भकु्तानी गन ेरकम हाम्रो खािा नम्िरमा पठाउन ुपन ेछ र अिेिकको नामिाट पठाउनु पने छ  । 

・  कृपर्या भकु्तानी गिाा लाग्न ेर्ाजा आरै् िेहोनुाहोस ् । 

कोषा आिेिन  शुल्क प्रिेश  शलु्क डशक्षण शुल्क िरु्ाटना डिमा अधर्य खर्ाहरु जम्मा रकम 

डर्डकत्साकल्र्याण प्रणाली १ वषा ￥२०,००० ￥१००,००० ￥६२०,००० ￥१०,००० ￥१०,००० ￥७६०,००० 

२ वषा 

 

पडहलो वषा ￥२०,००० ￥१००,००० ￥६२०,००० ￥१०,००० ￥१०,००० ￥७६०,००० 

िोश्रो वषा   ￥६२०,००० ￥१०,०००  ￥६३०,००० 

जम्मा ￥२०,००० ￥१००,००० ￥१,२४०,००० ￥२०,००० ￥१०,००० ￥१,३९०,००० 

१.५ वषा पडहलो वषा ￥२०,००० ￥१००,००० ￥३१०,००० ￥५,८०० ￥१०,०००  ￥४४५,८०० 

िोश्रो वषा   ￥६२०,००० ￥१०,०००  ￥६३०,००० 

जम्मा ￥२०,००० ￥१००,००० ￥९३०,००० ￥१५,८०० ￥१०,०००     ￥१,०७५,८०० 
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  ・ कृपर्या रकम जम्मा गिाा जापानी एनमा गनुाहोस ् । 

 

② रकम भकु्तानी गररसकेपडछ अपनाउनु पने साििानी  

・  एक पटक भकु्तानी गररसकेको रकम कुन ैडिशेष कारण डिना डर्िाा गररने छैन । 

・  र्यडि आफ्नो िसेमा रहकेो जापानी ििुावासले डभसा नडिएको खण्िमा, आवेिकले भकु्तानी गरेको  

रकम िाट आिेिन  शलु्क （२०,००० )  कटाएर िााँडक रकम डर्िाा गररने छ िर ,त्र्यसिाट कटाउने र्ाजा आरै् िेहोनुा पने छ । 

・ टोडकएको समर्य सम्म रकम भकु्तानी नगरेको खण्िमा प्रवेश रद्ध हनु सक्ने सम्भावना भएकोले , प्रवेश शलु्क र डशक्षण शलु्क 

समर्यमै भकु्तानी गनुाहोस ्। 

2. आिश्र्यक  कागजािहरू 

【अिेिकल ेिुझाउन ुपन ेआिश्र्यक कागजािहरु 】 

A   सि ैआवेिकल ेिर्यार गनुा पने आिश्र्यक कागजािहरु  

कागजािहरु  ध्र्यान डिनु पने कुराहरु 

पासपोटा सईज र्ोटो  ८ वोटा  ३मडहना डभत्र डखर्ेको र्ोटो र त्र्यसको पछािी राडरिर्यिा, नाम ,जधम डमिी लेख्नहुोस ्

इधिीसीट  स्कुलले िर्यार पाररएको र्ारममा भनुाहोस ् 

प्रवेशको लागी आवेिन स्कुलले िर्यार पाररएको र्ारममा भनुाहोस ् 

िार्योिािा  स्कुलले िर्यार पाररएको र्ारममा भनुाहोस ्

अडधिम शैडक्षक क्षेत्र उडिणा गरेको प्रमाणपत्र ओररडजनल पेश गनुाहोस ् 

शैडक्षक  िाधसडिप्ट प्रमाणपत्र  ओररडजनल पेस गनुाहोस  

कधिर्याक पपेर  स्कुलले िनाएको र्ारममा भनुाहोस ् 

पररर्र्य पत्रको प्रडिडलडप पासपोटा , लाइसेधस ,नागररकिा आडि, आरु्लाई पडहर्ान गराउन ेकुनै पडन कािा  

जापानी लेभल टेस्टको प्रमाणपत्र 
जापानी भाषा प्रडवणिा प्रमाणपत्र N5､ J-TEST F लभेलको प्रमाणपत्र आडि  

 

B  आवेिकले मात्रै िर्यार गनुा पने  

आवेिक  कागजािहरु  ध्र्यान डिनु पने कुराहरु  

पासपोटा िाहक  पासपोटाको प्रडिडलडप  ・डववरण सडहि सिैको प्रडिडलडप िर्यार गनुाहोस  

शैक्षडणक पषृ्ठभडूममा र्रक परेमा   

 ・जो सामाधर्य भधिा कम उमेरमा  प्रार्थडमक 

डिद्यालर्यमा  प्रिेश गरेको खण्िमा  

・समाधर्य भधिा िेरै वषा लगाएर उडिणा भएको 

खण्िमा  

 

・कारणपत्र  

・डवद्यालर्य द्वारा जारी प्रमाडणि पत्र  

 कारणपत्र डिद्यार्थी स्वर्यम लेक्नुपने  

 डिद्यालर्यल े जारी गरेको प्रमाणपत्र कलेज पढेको                  

समर्य , उडिणा  भएको कुरा पक्का गनुाहोस । 

・डवद्यालर्य द्वारा जारी गरेको प्रमाणपत्र कृपर्या डवद्यालर्यको 

आडिकाररक  पत्रमा लेखेको हुनुपने छ  । 

ििामानमा अध्र्यर्यनरि रु्यडनभडसाटी  
・डवद्यार्थी प्रमाणपत्र  

・प्रमाडणि िाधसडिप्ट 

 डिद्यालर्यिाट जारी गरेको प्रमाणपत्रहरु िुझाउनुहोस । 

काम गरेको अनुभि  
・रोजगारीको प्रमाणपत्र  

・काम छोिेको  प्रमाणपत्र  

 कृपर्या कम्पनीिाट जारी गररएको आडिकाररक      प्रमाणपत्र  

(लेटरहिे) को प्रर्योग गरेर िनाउनुहोस । 

 काम गरेको प्रकार र समर्य अिडि खलुाउनुहोस  

जापानी भाषा अध्र्यर्यन गरेको खण्िमा  

・जापानी भाषाको प्रमाणपत्र   कृपर्या जापानी भाषा संस्र्थाद्वारा जारी गने    प्रमाणपत्र     

िर्यार गनुाहोस् । 

जापानी भाषा अध्र्यर्यन गरेको समर्य ,उपडस्र्थि डिन,लेभल 

आडि खलुाउनुहोस । 
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डर्डनर्यााँ नागररक भएको खण्िमा    

भेटनाडम नागररक भएको खण्िमा    

मेडिकल सम्िडधि र्योग्र्यिा भएको खण्िमा  ・र्योग्र्यिाको प्रमाणपत्र अर्थवा कागजाि   

【ग्र्यारेधटरल ेिर्यार गनुा पने अिश्र्यक कागजािहरु】 

 

 

A  ग्र्यारेधटर डििशेमा भएको खण्िमा （र्ाईना िाहके ) 

कागजािहरु  ध्र्यान डिनु पने कुराहरु  

र्ाराम  स्कुलको  र्ारम भनुाहोस्  

अिेिक र ग्र्यारेधटरको   सम्िधि पाररवाररक सम्िधि ,ठेगाना प्रमाडणि भएको  अर्थवा अधर्य कागजाि   

रोजगारी प्रमाणपत्र  इम्प्लोइमेधट सडटाडर्केट ,ब्र्यिसार्य प्रमाणपत्र  आडि  

िैंक ब्र्यालेधस प्रमाणपत्र  िैंकले जारी गरेको प्रमाणपत्र  जापाडनज एन 2,500,000 संग इक्र्युभालेंि हुनु जरुरर छ      

राजस्व र कर प्रमाणपत्र आफ्न ैिेसको कर कार्याालर्य  द्वारा प्रमाडणि  गररएको कागजाि 

 

B ग्र्यारेधटर  स्विशेमै भएको खण्िमा  

 

कागजािहरु  ध्र्यानडिनु पने कुराहरु  

र्ाराम  स्कुलले िर्यार पाररएको र्ाराम  

आवेिक र ग्र्यारेधटरको सम्िधि  नोटरी गरेको *पररवार सम्िधि खलु्ने प्रमाणपत्र  

रोजगारी प्रमाणपत्र  इम्प्लोइमेधट सडटाडर्केट अर्थवा ब्र्यिसार्य आडि  

िैंक ब्र्यालेधस प्रमाणपत्र  िैंकले जारी गरेको प्रमाणपत्र  जापाडनज एन 2,500,000 संग इक्र्युभालेंि हुनु जरुरर छ   

राजस्व र कर प्रमाणपत्र कर कार्याालर्य  द्वारा प्रमाण  गररएको र 3 वषाको आर्यश्रोि प्रमाणपत्र  

※ लटेरहिे  मा जारी गररएको प्रमाणपत्र हुन ुपने र लेटरहिे नभएको खण्िमा कम्पनीको ििामान ठेगाना र टेडलर्ोन नम्िर उल्लेख हुनपुने  । 

 

C  ग्र्यारेधटर जापानमा भएको खण्िमा  

 

कागजािहरु  ध्र्यानडिनु पने कुराहरु  

र्ाराम   स्कुलले िर्यार पाररएको र्ाराम भनुाहोस्, अिेिकलाई र्ईनानडसर्येल सपोटा गने िारे लेख्नुहोस्, िाक्र्य लामो भएको खण्िमा 

A4 को कागजमा लेख्नुहोस् 

आवेिक र ग्र्यारेधटर सम्िधि आवेिक र पररवार संग कुनै सम्िधि भएको खण्िमा, सम्िधि प्रमाणपत्र िुझाउनुहोस् 

राजस्व प्रमाणपत्र  काम गनुा हुधछ भने,कर कार्याालर्यिाट राजस्व सम्िडधिको प्रमाणपत्र िुझाउनुहोस  

रोजगारी प्रमाणपत्र  कम्पडन इम्प्लोई हो भने ,कम्पडनको अिक्ष्र्यको नाम सडहि  प्रमाणपत्र िुझाउनुहोस्  

र्यिी आरै् ब्र्यिसार्य गरररहनु भएको छ भने ,कर प्रमाणपत्र ,ब्र्यिसार्यको प्रमाणपत्र आडि पेश गनुाहोस  

रेडसिेधट प्रमाणपत्र  पररवार सिस्र्य सिै उल्लेख गनुाहोस  

िैंक ब्र्यालेधस प्रमाणपत्र  ग्र्यारेधटरको आफ्नो नाम उल्लेख भएको िैंक ब्र्यालेधस प्रमाणपत्र िुझाउनुहोस्   

 

※कुनै पडन समस्र्या परेको खण्िमा सम्िडधिि भाषा स्कुल अर्थवा जापानको स्कुलमा खिर गनुाहोस ्। 
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3. छनौट  पररक्षा 

 

（1） डनिेिन  

◼ आिेिन कागजाि डभत्र 「र्ारम」को पडहलो पेज र िोश्रो पेजमा आिश्र्यक कुराहरु भनुा भई  

जापानको स्कुलमा ईमेल गनुा होला । 

◼ जापानको  स्कुलिाट इिंरब्र्यडुलने समर्य ,ठाउाँ र आिश्र्यक कागजािहरुको िारेमा खिर गन ेछ । 

◼ हामी िंपाईलाई ईमले र्या र्ोन मार्ा ि जानकारी गराउने छौ । कृपर्या िपाइको र्ोन नम्िर , इमले अडे्रस अिस्र्य लेख्नुहोस । 

 

（2） अधिवाािाा  

◼ अधिवाािाा अिेिक र ग्र्यारेधटर ििैुलाई डलईधछ । 

◼ अधिवाािाामा  उपडस्र्थि हुिा डनम्न िमोडजम कागजािहरु डलई आउनहुोला  । 

 

 

① कुनै एक पररर्र्य  प्रमाणपत्र  

 ・नागररकिाको  प्रमाणपत्र 

 ・सवारी र्ालकको इजाजि पत्र  

 ・पासपोटा  

     मध्र्य कुनै एक  

 

② जापानी भाषा  लेिल टेस्ट प्रमाणपत्र  

 ・JLPT N 5 वा सो भधिा माडर्थ  

・J－TEST  F लेभल  

 ・कुन ैपडन जापानी भाषाको लेिल टेस्टको प्रिेस पत्र  

③ ग्र्र्याजएुशन प्रमाणपत्र  

④ अरु इधिीडसट भिाा आिस्र्यक कागजािहरु  

 

（3） डलडखि परीक्षा  

 

◼ जापानी भाषा ,डहसाि र अंगे्रजी को पररक्षा डलनछे   । 

◼ पेश गरेको िकुमेधट अनुसार पररक्षा र्रक हनु सडकन ेछ   । 

（4） िकुमेधट छनौट  

◼ िकुमेधटस जांर् गरर पास भएका मात्र कागजाि पेश गना सरू्ना डिईन ेछ  । 

◼ पेश गररएका प्रमाणपत्रहरुमा कुन ैगडल्ि भेडटएमा सकेसम्म र्ाि ैसच्र्याई पठाउन ुहोला । 
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4. कागजाि र जापानमा प्रिशे गना अगाडिको िर्यारर  

【 शरुु िडेख अधि सम्म 】 

 

【एडलडजडिडलटी प्रमाणपत्र पठाएपडछको स्कुल प्रिेश प्रकृर्या सम्म】  

 

 

5. डिमाको िरेमा  

जापानको स्कुलमा डिद्यार्थीहरुको लाडग राहिको लाडग िरु्ाटना डिमा र राडरिर्य स्वास्र्थ डिमाको व्र्यिस्र्था पडन गररएको छ । 

◼ राडरिर्य स्वास्र्थ डिमाको िारेमा  

・    राडरिर्य स्वास्र्थ डिमा सम्िडधिि कार्याालर्यमा सिस्र्यिाको आििेन डिधछौ । 

・    प्रडिमडहनाको डिमा रकम 2,500 जडि पना आउछ । 

・    र्यिी िपाई राडरिर्य सरकारी डिमाको सिस्र्य हनुुहुधछ भने, उपर्ार गरको खर्ा िाट 70% सरकारल े 

ब्र्येहोन ेछ र आरु्ले 30% मात्रै िेहोरे पगु्छ ।  

इधिीडसट पेस गनुाहोस ्(प्रार्थम परीक्षा)

• प्रारमडभक पररक्षा पास भएमा हामी िपाईलाइ खिर गने छौं । 

अधिवाािाा・डलडखि पररक्षा（िोश्रो पररक्षा）

・िोश्रो पररक्षामा पास भएका डिद्यार्थीलाई  मातै्र आिेिन अनमुडि डिइने छ , र आिेिन िर्यारी 

गनुाहोस । 

आिेिन （िेश्रो पररक्षा ）

• उडिणा भएका डिद्यार्थीलाई डस्वकृडि पत्र डिइने छ । 

• उडिणा भएको डस्वकृडि पत्र पठाए पडन ,र्थप कागजािहरुको आिश्र्यक पना सडकने छ । 

एडलडजडिडलटी प्रमाणपत्र 

• प्रिेश प्रकृर्या सम्िडधि कागजािहरु पठाउने छौ । 

प्रिेश प्रकृर्या （डशक्षण भकु्तानीको िारे ）

• भकु्तानी प्रकृर्या परुा भइसकेपडछ  एडजडलडिडलिीको प्रमाणपत्र पठाउने छौं । 

डभसा आिेिन 

• कृपर्या जापाडन ििुािासमा आिेिन डिनहुोस ।

जापान प्रस्र्थान 

• जापान प्रस्र्थान गने डिन पक्का भएपडछ स्कुललाई खिर गनुाहोस ्। 
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◼ डवशेष प्रकारको डिमा िारेमा  

・  जापानको िसाइाँ अनुसार डिद्यार्थीको डिमा रकम र्रक हुन सक्छ । 

・ र्यो डिमाल ेिरु्ाटना  वा डिरामी भएको खण्िमा सहर्योग गन ेछ । 

・ र्यडि केडह गरर डिद्यार्थीको रोग अर्थवा िरु्ाटना भई अपे्रसन गनुा परेको र  आफ्नो िशेिाट िुिा आमालाई िोलाउनु पन ेअवस्र्थामा 

िुिा आमालाई पडन डिशेष छुट डिईने छ । 

 

※ िर केडह रोगहरुको डिमा  हुिनै । 


