
तोहोकु गाइगो खा
कोउ स
ेमोन गा�को    

जापानी भाषा कोष� िवधाथ�को भना� सं�बि
ध आव यक िनद#शन      

１．１．１．１．भना� कोष� 

�थापना कोष	 
बेश अविध 
बेश �मता 

२ बष� कोष	 अि
ल ४० जना 

१.५ बष� कोष	 अ�टोबर ४० जना 

    

２．２．２．２．यो%यता    

① आवेदक जो िबदशेमा साधरण �कुलबाट १२ क�ा अथवा सो भ'दा बिढ िश�ा हिसल गरेकोह+न आव,यक छ साथ ैसो सरह भ'दा 

मािथको िश�ा �तर को प0र�ामा पास गरेको 
माणप1 ह+नेह2ल ेपिन आवेदन िदन पाउने छ। आवेदक जो भना	ह+ने िमित संममा १८ 

बष	 परुा भएको ह+नपुन�छ। 

② तलको a. b. म8ये कुनै एकमा यो9य ह+नपुन�छ। 

a. जापानी 
िबणता प0र�ा (JPT) िनहो'गो नोउरयोकु िसकेन N 5  ;डे वा सो भ'दा उ=च �तर मा पास भएको ह+नुपन�छ। 
ाि�टकल 

जापानी प0र�ा(J.TEST) िजचयुोउ िनहो'गो के'तइे F ;ेड वा सो भ'दा उ=च �तर मा पास भएको अथवा जापानी भाषा  NAT-TEST 5 

;ेड वा सो भ'दा उ=च �तरमा पास भएको ह+नपुन�छ। 

b. आवेदक जापानी भाषा १५० ध'टा भ'दा बिढ अ8ययन गरेको 
माणप1 डकुमे'ट र जापानी 
िबणता प0र�ा (JPT) N5 भ'दा उ=च 

�तर वा 
ाि�टकल जापानी प0र�ा (J.TEST)  F ;ेड वा सो भ'दा उ=च �तर अथवा जापानी भाषा NAT-TEST 5 ;डे वा 

सो भ'दा उ=च �तरको प0र�ा िलने योजना भइ	 जनु प0र�ामा पास गन� �मता भएकाह2। 

③ आवेदन फम	 भन� समय अि'तम िवधालय ;ाजएुट गरेको ४ बष	 िभ1मा भन	 उिचत ह+नेछ, (५ बष	 भ'दा बिढ समय पिछ आवेदन 

फम	 भन	को लािग िवशेस कारणको आव,यकता पद	छ ।) 

④ जापान मा बसोबास गन� 9यारे'टर ह+नेह2को लािग तर यस िवधालयसंग संHबि'धत वैदिेशक अ8यायन शैि�क सं�थाहI को मा8यम 

बाट आवेदन भन�लाइ यसको आव,यकछैन। 

( ५ पेज ｢जापान मा बसोबास गन� 9यारे'टरको यो9यता, भिुमका, उJरदाियKव को बारेमा｣हनेु	होला । ) जापानमा 9यारे'टर पाउन ु

भएन भने, यस िवधालय सगं सHबि'धत वैदिेशक अ8यायन शैि�क सं�थानको प0रचय ग0रिदनेछ।  
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① आवेदकले आवेदन डकुमे'टहI 9यारे'टर वा 0रयगुाकु से'टरमा पठाउनु पन�छ। 

② 9यारे'टर ले आवेदन फारामहI र आबेदन शPुक TFLTC मा बझुाउनेछ। आवेदन फारामहIको जाच ग0रनेछ। (कुनै �े1मा )गएर इ'टरRय ु 

पिन िलइने छ। फे0र इ'टरनेट बाट पिन इ'टरRय ुिलएर भना	 सHंबि'ध िनण	नय िगरने छ। 

③ यस �कुल ले आवेदकको सSामा आवेदन फारामहI इिम;ेशनमा पेश ग0रिदनेछ। 

④  इिम;शेनको जाचमा वैदिेशक अ8यायनको लािग ि�वकाय	 भएमा यस िवधालयमा ｢िभसा अनुमित प1｣िद'छ । 

⑤  यस िवधालयबाट 9यार'टर अथवा 0रयगुाकु से'टर मा संHपक	  गन�छ। यस पिछ 9यारे'टर भना	 िफस・िटयशुन िफस ・िनबास सिुबदा शPुक ितरेर  िभसा 

अनुमित प1 ・भना	 परिमट प1 
ाT गन�छ। 

⑥  9यारेनटर वा 0रयगुाकु से'टर ले तIु'त आवेदकलाइ िभसा अनुमित प1 र भना	 परिमट प1 पठाउनेछ। 

⑦  आवेदकले कलेज िभसाको लािग निजकैको दतुाबास अथवा वािणUय दतुावासमा फारम भनु	 पछ	। 

⑧  िवधाथV िभसा 
ाTग0र जापान 
वशे गनु	पन�छ। 

４．４．４．４．आवदेन कागजातह& 

◆  कलजे 
वेश भना	 फाराम आवेदक आफैले र संHपुण	 खच	 भXुानी कागजत भXुािन Yयेहोन� वाला ल ेआआZनै अ�रमा सHंपुण	 शत	हI नछुटाइकन भनु	पछ	। र 

यो कागजातहI बझुाउने िदनदिेख ३ मिहना िभ1मा लेिखएको ह+नपुन�छ। 

◆  आवेदन फारमहI भदा	 गिPत भएर स=याइने वा मेटेर फे0र लेिखएको  ह+नुह+दनै। 

◆   जापानी भाषा बाहके अIभाषामा बनाइएको (
माणप1 कागजतआिद) सबै जापानीमा अनुवादग0र समावेश गनु	होस।् 

ⅠⅠⅠⅠ. अवदेक आफैल ेतैयारी गनु�पन# ब0तुह& 

※① िभसा अनुमित प1 जारीगन� आवेदन फारम (｢आवेदकले बनाउनकोलािग｣१दिेख३  फोटोसिहत) 

※② आवेदन फाराम १ र २ फोटो सिहत आफैले भनु	पन�छ। 

③ जापानी भाषाको �मता भएको 
माणको लािग िनHनानुसार a. b. c. d. म8ये एकको 
माणप1 समावेश गनु	पन�छ। 

a. जापानी 
वीणता प0र�ाको 
माणप1 (अ0रजनल) 

b. िजचयुोउ िनहो'गो के'तइे J.TEST  को 
माणप1  (अ0रजनल) 

c. जापानी भाषा NAT-TEST को 
माणप1 (अ0रजनल) 

d. J.TEST अथवा जापानी भाषा NAT-TEST प0र�ा 
वेश काड	को 
ितिलिप र जापानी भाषा अ8यायन गरेको 
माणप1 (१५०घ'टा भ'दा बिढ  

अ8यायन गरेको �पसटह+नुपछ	।) 

④ बत	मानमा काम गनु	ह+'छ भने कHपनीको 
माणप1 अथवा िवधाथV ह+नहु+'छ भने िबधालय सिट	िफकेट समावेश गनु	पछ	। 

⑤ पासपोट	 को 
ितिलिप जसल ेबनाइसकेको छ र फोटो टािसएको पेज अिन जापानी िभसा छाप भएको पेज।  

⑥ अि'तम �कुलको �नातक गरेको सिट	िफकेटको अ0रजनल (जापानीमा अनुबाद ग0रएको) 

⑦ आवेदक जो जापानी भाषा कोष	 पुरा गरेपिछको योजना िववरण जापानीमा अनुबाद ग0रएको। (काम खोजेर गन� वा आZनो दशेमा फक	 ने , अ8यायन जा0र) 

⑧ फोटो ६ 
ित (४cm × 3cm जनु ३ मिहना िभ1 िखिचएकोह+नपुछ	। साथै फोटोको पछािड नाम र ज'म िमित पिन उPलखे गनु	 पन�छ।) 

⑨ सHझउताप1 ｢अ;ीमे'ट पेपर｣(आवेदकको ह�ता��र र जापानमा 9यारे'टरको YयिXगत छाप अथवा ह�ता��र गरेको ह+नुपछ	।) 

 

ⅡⅡⅡⅡ भु1ािनकता� (खच� 4यहेोन#) ल ेतैयार गनु�पन# कागजतह&  

(१) आवदेक आफै भु�7ािनकता� भएमा 

① आZनै नामको बचत खाताको 
ितिलिप (आवेदकको दशेको मiुामा भएह+नेछ)। 

② आवेदकको बचत खाता संHबि'ध सHंपुण	 Yयाबह0रक जानका0र सिहतको बैक खाताको 
ितिलिप (नेपाली नाग0रकको लािग बैक एकाउ'टको �टेटमे'ट 

समावशे गनु	पन�छ।)  



③ आय संHबि'धको 
माणप1 

・िबतेका ३ बष	 
तके बष	को आय संHबि'ध िबवरणलिेखएको आय िवबरन 
माणप1 ,
ब'धक वा मेनेजरको लािग िबगत ३ बष	को बिष	क आय र कर 

ितरेको रकम वण	न सHंबि'धको कर िववरण प1 समावशे गनु	पन�छ। (जापानीमा अनवुाद ग0रएको ह+नपुछ	।) 

 )२ ( 0वयंमको नातदेार भु1ािनकता� अिन 0वयंको दशेबाट खच� पठाउन ेभएमा। 

 ※①आिथ	क सहयोग िववरण प1 ,भXुािनकता	 आफैले भनु	पन�छ। (जापानीमा अनवुाद ग0रएको  ह+नपुछ	।) 

②भXुािनकता	को नामको वचतबैले'स 
माणप1, जनु खच	 पठाउने दशेको मiुाको 
माण भएह+'छ। नेपाली नाग0रककोलािग बैक अकाउ'ट �टेटमे'ट 

समावशे गनु	पन�छ। 

③भXुािनकता	को काय	काल ・ पो�ट, साथ ै
मामिणतकता	 को पो�ट र नाम, कHपिनको ठेगाना, फोन नंHबर आिद उPलखे ग0रएको काय	कालको 

िववरन प1 ,कंHपिन Yयब�थापक ・ YयिXगत कंHपिन मालीकले Yयबसियक लाइसे'स को 
ितिलिप समावसे गनु	पन�छ। (जापानीमा अनुबाद 

ग0रएको ह+नपुछ	।) 

④ आय संHबि'धको 
माणप1 

・भXुािनकता	 कHपनीमा काय	रत छ भने ： िवगत ३ बष	 
तेक बष	को बिष	क आयको िववरण उPलखे ग0रएको 
माणप1 (कHपिनको ठेगाना ・ 

फोन नंHबर आिद िववरन उPलखे ग0रएको कागजत)  

・भXुािनकता	 कHपनीमा काय	रत र YयिXगत कंHपिन मालीकको लािग ：िवगत ३ बष	 
तेक बष	को बिष	क आय र कर ितरेको रकम वण	न 

संHबि'धको कर िववरण प1 पेश गनु	 पन�छ। (जापानीमा अनुवाद ग0रएको ह+नुपछ	।) 

⑤ आवेदक र भXुािनकता	को नाता संHब'ध 
माण गन� ब�त,ु ज'म िसफा0रस आिद (जापानीमा अनुबाद ग0रएको) 

(३) आवदेकल ेकाम गन# क�पनी भु1ािनकता� भइ, आ=नो दशेबाट रकम पठाउन ेबारमेा 

   ※① भXुािन िववरन,आथVक सहायता िववरन (भXुािनकता	को ह�त िलिखत ह+नपुछ	। अI कसलैे लेjन िमPदनै, र जापानीमा अनवुाद 

ग0रएकोह+नुपछ	।) 

② भXुािनगन� कHपिनको नामको वचत बैले'स 
माणप1 

③ कHपनी दता	को पुण	 
ितिलिप  

④ कHपनीको खाताको अि'तम िववरण 

⑤ कHपनीले छनोट गना	को कारण िववरन प1 

⑥ कHपनीमा आवेदकको �थान अथवा पो�ट   

(४) जापानी बािस
दाह& भु1ािनकता� भएको अव0था को िववरन 

※①※①※①※① आिथ	क सहयोग िववरण प1 (भXुािनकता	को ह�तिलिखत ह+नपुछ	। अI कसलैे भन	 िमPदनै) 

② भXुािनकता	को नामको वचत बैले'स 
माण कागजत 

③भXुािनकता	को काय	काल , �थान, साथै 
मामिणतकता	 को पो�ट �थान नाम,उPलेख ग0रएको िववरन प1 (कHपिन Yयब�थापकले कHपिनदता	को  


ितिलिप) 

④अिघPलो बष	को जHमा आय (कर ितरेको सिहतको) बिुझने कागजत (गे'सेन=योसइुkोउ) िवगत ३ बष	 संमको कागजत समावशेको अनरुोधगन� 

संHभावना पिनछ।) 

⑤आवेदक सगंको नातेदार संHब'ध 
माण गन� कागजत(कोसिेकतोउहोन) प0रवर रिज�lेसन। 

ⅢⅢⅢⅢ %यार
ेटर ल ेतयारी गनु�पन# कुराह&  

※①
ितmाप1(9यारे'टरको ह�ता�र वा छाप ह+नुपछ	।) 

②9यारे'टरले दता	गरेको छाप को 
माण (9यारे'टर जापानमा भएको बेलामा) 

※ यो छाप यस आवेदनको लािग आव,यक पन� कागजतहI समावेश ग0रएको छ। 



 

５５５５．．．．आवदेन शु?क 

२०,००० येन (इिम;ेशनले गन� जाँचको प0रणाम असफल भयो भने पिन शPुक िफता	 ग0रने छैन।) 

 

６６６６．．．．आवदेन @िAया  

9यारे'टरले सबै आवेदन फारामहI जHमा गरेर आवेदन शPुक सिहत तोहोकु िवदिेश भाषा कलेजमा पेश गनु	पन�छ। सामा'यतय िनयम अनसुार ह+लाक (मेल)बाट 

पठाइएका आवेदन ि�वकार ग0रनेछैन। 

काय	लय समय ९：०० दिेख १७：०० , सोमबार दिेख शqुबार(रािrlय िबदाहIमा ब'द ह+नेछ।) 

आवदेन फारामह& बुझाउन ेर सोधपुछ गन# ठाउ 

जापानी कोष	, तोहोकु िवदशेी भाषा र पय	टन कलेज, 

      Japanese Course、、、、Tohoku Foreign Language ＆＆＆＆ Tourism College、 

2-1-13 Itsutsubashi, Aoba-ward, Sendai, 980-0022, JAPAN 

Phone: 022-212-1635  Fax: 022-227-6811 

○आवदेन कागजतपWह& बुझाउनको लािग अगािडनै सं�पक�  गनु�होला। 

 

７．７．７．７．0कुल िफस 

    

�कुल बष	 

�कुल खच	 

कुल भना	 शुPक 

(शु2मा मा1) 
बािष	क शुPक 

सुिबधा मम	त 

शुPक(१बष	को) 

अि
लमा भना	 

(२बष	को) 

पिहलो बष	 ७०,००० येन ५८०,००० येन ३०,००० येन ६८०,००० येन 

दो�ो बष	 ―――― ५८०,००० येन ३०,००० येन ६१०,००० येन 

अ�टोबर भना	 

(१.५बष	को) 

पिहलो बष	 ७०,००० येन ५८०,००० येन ३०,००० येन ६८०,००० येन 

दो�ो बष	 ―――― २९०,००० येन १५,००० येन ३०५,००० येन 

※�कुल िफस साम'यत १ बष	को एकैसाथ बझुाउनपुन�छ। साथै खच	पठाउनेहIले रेिमट्य'स सPुक आफैले बेहोरनु पन�छ। 

◆◆◆◆ अ
य सु?कह& 

① िश�ण सामा;ी सPुक (
तेक ६ मिहनामा)...........
थािमक तह १०,००० येन (मा8यम तह Ⅰ, मा8म तह Ⅱमा भना	 ह+नेहIको लािग ३,००० येन जित 

बिढ ितनु	पन�ह+'छ।) 

② छा1 सद�यता शPुक.................अि
ल (भना	 समयमा ४०,००० येन, अक�बष	 अि
लमा ४०,००० येन ) 

अ�टोबरमा (भना	 समय ४०,००० येन, अक� बष	 अ�टोबरमा २६,००० येन) 

यस छा1 सद�यता शPुकमा िवघाथVहIको �वा��य प0र�ण, शैि�क �मण िवधाथVहIको भलेा पिट	 र अ'य 

िवधालयको काय	qमहI पिन समावशेिग0रएको छ। 

③ �ितपुित	 िबमा.............अि
ल भना	 समय १ बष	को १०,००० येन अ�टोबर भना	 समय ६ मिहनाको ५,००० येन  ितनु	पन�छ। (अक� बष	को अि
लमा पिन 

१०,००० येन ितनु	पन�छ।) 



 

８．８．８．８．आबदेन भना� समयमा Yयानिदनु पन# कुराह& 

①इिम;शेनमा पेश गरेको कागजतहI िफता	िगरनेछैन। (अ0रजनल चािह फका	इनेछ।) 

②बझुाउनु भएको �कुल िफस सामा'यत फका	इनेछैन। िवधाथV िभषा जारी नभएमा ,आवेदन शPुक बाहके फका	इने छ। 

③भना	 एकदम िढला भएर पढाइ	मा स�म ्ह+न नसकेमा अित0रX कलासको Yयब�था ग0रएकोछ।      तर यसको अविध धेरैमा ३ हTा संमह+नेछ। 

９．９．９．９．जापानी बािस
दा %यार
ेटरको यो%यता, उ7रदाियZव र िजममवेारी 

・जापानी बािस'दा 9यारे'टर जसले अबेदकको अव�थाको बारेमा जानका0र भइ, सामा'यतय पुव�Jर �े1 िमयागी वा अI ५ वटा पुव�Jर िजPला िनबािस, साथै 

िनयिमत आय भएमा मा1 ह+नपाउने छ।  (�थायी िनवासी,  कुनैकारण वा कारोवारमा लगातार िनवासी बाहकेको िभषा ह+नेहIले सोधपुछ गरनुहोला।) 

・जापानी बािस'दा 9यारे'टरले, िवधाथVको आवेदन 
िqयादिेख िलएर दशे िफता	 ह+नेसंम, साधरणतय अिवभावकको सSामा, साब	जिनक र िनिज िजबनयापन 

लगायत सHंपण	 सम�याहIको िनद�शन या सहयोग गनु	पन�छ।  

・जापानी बािस'दा 9यारे'टरको उJरदाियKव र िजHमेवा0र िनHनानसुार छन्। 

① िवदिेश िवधाथVको जापान 
वेश दिेख �कुल भना	 सHंबि'धको िविभ'न आवेदन 
िqयाहI गनु	पन�छ। 

② िवदिेश िवधाथV अ8यायनमा कोिशस ग0र जापानको िनयम काननुको पालन गन� िनद�शन िदनुपन�छ। 

③ भXुािनकता	लाइ	 अभावको अव�था आिद सम�या परेमा िवधाथVको �कुल िफस र Yयबाहा0रक खच	हI आथVक �े1को िजHमेवा0र वहन गनु	पन�छ। 

④ िवदिेश िवधाथV यातायत दघु	टना वा अIकुनै सम�याको प0रब'दमा परेको बेला  ,िजHमेवा0र िलएर सम�याको समाधान गनु	पन�छ। 

⑤ िवदिेश िवधाथVको िनवासको सिुनि�त र �व��य संHबि'ध पिन 8यानिदइ जापानको िजवनयापनमा कुनैपिन अवरोध नआउनको लािग सहयोग गनु	पन�छ। 

⑥ िवदिेश िवधाथVको पिहचानवालाको आधारमा िवदिेश िवधाथVको सHंपण	 कुरामा िजHमेवारी वहन गनु	पन�छ। 

10101010．．．． 4याि1गत सचुना जानका[रको है
डिलंगको  

यस िवधालयमा रहकेा िवधाथV र अिवभावक, 9यारे'टर आिदको YयािXगत सचुना जानका0रहI, िबिभ'न संHपक	 ,  िनद�शनको उद,ेय बाहके 
योग ग0रने छैन।  

तर सरका0र एजे'सी बाट जाचभएमा अIलाइ	पिन सचुनाको जानका0र ग0रनेछ। (बझुेर 
ितmाप1मा ह�ता�र ・ छाप लगाउनहुोला भ'ने अनुरोध गद	छु।) 

 

 

 


