२०२०सारको अक्टोफय इन्टे क बनाा सम्फन्न्ध जानकायी
२०२०/२/१०

भेइतो ननहोंगो गाकुइन

२०२० सार अक्टोफय इन्टे कको विध्माथॉ भबसाभा आिेदन खर
ु ेको फाये जानकायी गयाउदछौ। तरको １～５
नम्फयसम्भ हे नह
ुा ोस ्।

１．भेइतो ननहोंगो गाकुइनको ७िटा याम्रो ऩऺहरु！

２． २०२०सार अक्टोफय इन्टे कको विध्माथॉ भबसाको आिेदन ददने सभम ताभरका
３．२०२०सार अक्टोफय इन्टे कको विध्माथॉ भबसाको आिेदन फाये जानकायी िा ननदे शनहरु
４．स्टुडेन्ट होस्टरको जानकायी
５．एमयऩोटा भरन जाने फाये

भेइतो ननहोंगो गाकुइनको ⑦ िटा याम्र ऩऺहरु！
①

प्रिेश शल्
ु क य आिेदन शल्
ु क (जम्भा ६० हजाय ) छूट।

②

हाम्रो विध्मारम (उच्च स्तरयम विध्मारम) बएको हुनारे भबसा एक िर्ा िा एक िर्ा तीन
भदहनाको हुन्छ।

③

तुरुन्त फस्न भभल्ने, सस्तो होस्टर छ।

④

विभबन्न बार्ाहरू फोल्न सक्ने कभाचायीहरुछन ्।

※बेतनाभी, दहन्दी,नेऩारी, भोङ्गोभरमन, चाइननज, इङ्न्लरश फोल्न सक्ने (पुर टाइभ/ ऩाटा टाइभ ) कभाचायी हरु छन ् ।

⑤ विध्माथॉ बफभाको व्मिस्था गये को छ।
⑥ टोक्मो जान ३० भभनेट भात्र रालछ।
⑦ ऩाटा -टाइभ काभ गना चाहानेराई काभ खोज्न सहमोग गछा ।

※ सुगारो कम्पनि (प्राइभेट निनमटेड) बाट स्नातक पासगरे को निध्यार्थीिाई दििै आएको छात्रिृत्ती
२०२०को अनप्रि इन्टेकसम्म मात्र प्रिाि गररिे छ ।
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２．२०२०सार अक्टोफय इन्टे कको विध्माथॉ भबसाको आिेदन ददने सभम ताभरका
आिेदन पायभ फुझाउने अिधध

（भाचाको ऩहरोहप्ता सम्भ～）

１） 「आिेदन पायभ, फामोडाटा, स्टुडेन्ट भबसाभा आउन चाहनक
ु ो कायण, स्ऩोन्सय ऩऩेय」(हाम्रो स्कुरको पम्मााटभा ) बये य
मस स्कुरको सम्फन्न्धत कभाचायीराई इभेर गनुा गनह
ुा ोस ् ।

ऩदहरो ऩटकको छनोट

（भाचाको ऩहरोहप्ता ～अन्न्तभ सम्भ)

２） स्कुरको कभाचायीरे डकुभेन्ट चेक गरय, स्काइऩफाट अन्तिााताा भरने छन ्।

दोस्रो ऩटकको छनोट （अवप्ररको ऩदहरो हप्ता ～ अन्न्तभ सम्भ）
３）「ऩदहरो ऩटकको छनोटभा ऩास बएको विध्माथॉ」रे आिश्मेक ऩने सफै डकुभेन्टहरु इभेर गनह
ुा ोस ्।

सच्माउनु ऩने बए खफय गछौ, इभभग्रेसनभा ऩेश गना भभल्ने, नभभरे बन्ने फाये ननणाम गरयनेछ। य दोस्रो ऩटकको छनोट

गरयने छ। 「दोस्रो ऩटकको छनोटभा ऩास बएको विध्माथॉ」रे आिश्मक ऩने सफै डकुभेन्टहरुको ओरयन्जनर हाम्रो स्कुरभा
ऩठाई ददनह
ु ोस ्।

डकुभेन्ट इभभग्रेसनभा ऩेशगने सभम

（जन
ु को ऩदहरो हप्ताभा）

４）हाम्रो स्कुरफाट जाऩानको इभभग्रेसनभा「मोलमता प्रभाणऩत्रको आिेदन (COE) को」राधग सफै डकुभेन्टहरु ऩेश गरयनेछ।

इभभग्रेसनफाट COEको रयजल्ट हुने सभम

（अगस्टको अन्न्तभभा ）

５）इभभग्रेसनफाट「मोलमता प्रभाणऩत्र (Certificate Of Eligibility(COE)) को」ऩास/पेरको रयजल्ट आएऩनछ, स्कुरफाट रयजल्ट
फाये जानकायी गयाउने छौ।

ऩैसा नतने

（अगस्टको अन्न्तभ～सेप्टे म्फयको ऩदहरो हप्तासम्भ）

６）COE आएको विध्माथॉराइ स्कुर पी य होस्टर पी (होस्टर फस्न चाहानेराई भात्र) को बफर ऩठाउछौ।
तोककएको स्कुरको फैक खाताभा ऩठाई ददनह
ु ोस ्।

भबसा प्राप्त गने य जाऩान आउने सभम

（सेप्टे म्फयको अन्न्तभ～अक्टोफयको ऩदहरो हप्ता）

７）स्कुर पी ऩैसा आइऩग
ु न साथ स्टुडेन्ट「Certificate Of Eligibility (COE)」य「एड्भभसन ऩेऩय」एड्भभसन ऩेऩय
ओरयन्जनर ऩठाईददन्छौ। त्मो फोकेय, जाऩानी दत
ू ािास जानस
ु ् य स्टुडेन्ट भबसा आिेदन ददनह
ु ोस ्।

・
・

ननतजाफाये स्कुरभा खफय गनह
ुा ोस ्।

भबसा प्राप्त गरय प्रेनको दटकेट ककनेऩनछ प्रेनको नाभ, जाऩान आउने सभम य एमयऩोटा फाये सफै जानकायी
स्कुरराई ऩठाइददनस
ु ्।

・

जाऩानको एमयऩोटा आइऩलु नु बए ऩनछ जफ एमयऩोटा भबत्र इभभग्रेसनभा आफ्नो डकुभेन्ट ऩेश गनुा हुन्छ त्मनतफेरा
नबफभसाकन [ऩाटा टाइभ काभको अनभ
ु नतको राधग आिेदन] पायभ ददनह
ु ोस ्, त्मस ऩनछ जाइमुा काडा ऩाएऩछी त्मस

काडाको ऩछाडी २८ घण्टा काभको अनभ
ु नत छाऩ हानेको छ छै न याम्रोसॊग चेक गनस
ुा । छै न बने पेयी काडा कपताा
गरय छाऩ हाननऩाउ बनेय बन्नह
ु ोस ् ।

बनाा प्रकिमा

（अक्टोफयको ऩदहरो हप्ता）

８）जाऩान आउन साथ, तरु
ु न्त विध्मारम आउनह
ु ोस। जाऩान आएको १४ददन भबत्र ऩासऩोटा य जाइमुा काडा रगेय फस्ने ठाउको
नगयऩाभरका िा िडा कामाारम गएय, 「ठे गाना ये न्जष्ट्रे सन」 य 「यान्ष्ट्रम स्िास््म फीभा」 काडा फनाउनस
ु ्।
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３．२०२०सार अक्टोफय इन्टे कको विध्माथी भबसाको आिेदन फाये जानकायी िा ननदे शनहरु
■

आिेदन ददन ऩाउने मोलमेता

１． आफ्नो दे शभा +२ सम्भ ऩास गये को िा सो सयह ऩास गये को हुनु ऩने।
２． विशेर् गरय जाऩाननज बार्ा १५० घण्टा बन्दा फढी ऩढे को हुनु ऩने ( जाऩानी बार्ा प्रिीणता टे स्ट एन 5 फयाफय)
３． इभभग्रेसनभा ऩेश गना आिश्मक ऩने सफै डकुभेन्ट फझ
ु ाउन सक्ने भान्छे (स्ऩोन्सय गने

ऺभता बएको हुनऩ
ु ने)

■विध्माथॉ सॊख्मा य आिेदन ददने अिधी
ऩाठ्मक्रभको

विध्माथी

नाभ

आिेदन ददने अिधी

सॊख्मा

भसङ्गाक्को १ िर्े ६

३० जना

भदहने कोसा

इभभग्रेसनफाट रयजल्ट हुने
सभम

बनाा हुने सभम

२०२०सारको भाचाको ऩहरोहप्ता

२०२०सारको अगस्टको

२०२०सारको

～अवप्ररको अन्न्तभ हप्ता सम्भ

अन्न्तभभा

अक्टोफयभा

※इभभग्रेसनभा अभर चाडो डकुभेन्ट ऩेश गनुा ऩने ऩनन हुनसक्छ। त्मसैरे सभमको ऩारना गनुाहोरा। ★अन्म थऩ जानकायीको राधग
स्कुरभा सम्ऩका गनह
ुा ोरा।

■नतनुा ऩने ऩैसा (स्कुर पी)
ऩदहरो िर्षाको
आिेदन शल्
ु क
बनाा शल्
ु क

* जाऩानी मेनभा (JPY) हो।

भसङ्गाक्को १ िर्षे ६ भदहने कोसा
शल्
ु क

(दोस्रो िर्षाको) शुल्क

￥10,000 → ￥0

―

￥50,000 → ￥0

―

￥600,000/－

￥３00,000/-

￥90,000/-

￥45,000/-

कऺा शल्
ु क
अन्म शल्
ु क

कैफपमत

अको िर्षाको

नोट：
सुविधाहरु य उऩकयण रागत： ￥20,000/-१िर्ाको

भशऺण साभग्री य फादहयका गनतविधधहरू：￥60,000/-१िर्ाको

जम्भा

दघ
ा ना फीभा य स्िास््म सेिा रागत：￥10,000/-१िर्ाको
ु ट

￥750,000→￥690,000

¥345,000

※२०२०सारोको विशेर् छुट：ऩदहरो िर्ाको शुल्कफाट आिेदन शुल्क य बनाा शुल्क छुट गरयएको छ।

ऩदहरो िर्ा नतनऩ
ुा ने यकभ जम्भा：￥６９０,０００/-

１．एकऩटक नतनुा बएको यकभ ननमभ अनुसाय कपताा हुने छै न।
２．मद्दवऩ , जाऩानी दत
ु ािासफाट भबसा प्राप्त नबएको अिस्थाभ सम्ऩूणा यकभ कपताा हुनेछ।
３．बफध्माथॉको अनत जरुरय ऩरयन्स्थनतको कायण बनाा यद्ध गनऩ
ुा ये भा, तरको आधायभा बनाा शुल्क फाहे क अरु यकभ कपताा गरयनेछ।
１）जाऩान आउनु बन्दा ऩदहरा: जाऩननज दत
ु ािास फाट भबसा प्राप्त बएय जाऩान नआउने हो बने, भबसा यद्ध गने य यद्ध गये को छाऩ

हानेको ऩासऩोटा को पोटोकऩी महाॉ स्कुरभा ऩठाउने। त्मसऩनछ बनाा शुल्क फाहे क अरु यकभ कपताा गने प्रकिमा अगाडी फढाउनेछौ।

2）जाऩान आइसके ऩनछ: विध्मारमको

इन्रान्स सेयोभनी हुनु बन्दा अगाडड नै बनाा क्मान्सीर गये को खण्डभा, जाइमुा काडा क्मान्सीर
गये को प्रभाणणत गनऩ
ुा नेहुन्छ। प्रभाणणत बएऩनछ भात्र बनाा शुल्क फाहे क अरु यकभ कपताा गने प्रकिमा अगाडी फढाउने छौ।
विध्मारमको इन्रान्स सेयोभनी ऩनछ बनाा क्मान्सीर गमो बने, स्कुर छोडेको रुऩभभा भरनेछ, ननमभ अनस
ु ाय बनाा शुल्क
रगामत अन्म कुनैऩनन शुल्क कपताा गरयनेछैन।

■अध्ममन छात्रित्ृ ती

साभान्म छात्रित्ृ ती अध्ममनको िभभा हुने गनतविधध, ऩढाईको स्तयफवृ द्ध य हान्जयको आधायभा प्रोत्साहन स्िरुऩ साभान्म छात्रित्ृ ती
ऩनन प्रदान गरयनेछ। ※ छात्रित्ृ तीको मो यकभ ऩनछ कपताा ददनु ऩदै न।
※ सुगायो कम्ऩनन (प्राइबेट भरभभटे ड) फाट स्नातक ऩासगये को विध्माथॉराई दददै आएको छात्रित्ृ ती २०२०को अवप्रर इन्टे कसम्भ भात्र
प्रदान गरयनेछ।
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■आिेदनका रागग आिश्मक कागजातहरू
A．विध्माथी आपैरे तमाय गनुा ऩने कागजातहरु

１．आिेदन पायभ, फामोडाटा, विध्माथॉ भबसाभा आउन चाहानक
ु ो कायण (हाम्रो स्कुरको पम्मााटभा)
２．पोटो ४ प्रनत (रम्फाई ४ सेभी x चौडाई ३ सेभी) (तीन भदहना भबत्र णखचेको हुनु ऩने )
３．अन्न्तभभा ऩास गये को भशऺाको क्माये क्टय सदटा कपकेट (ओरयन्जनर)
４．अन्न्तभभा ऩास गये को भशऺाको भाकाभसट (ओरयन्जनर)

５．जाऩानी बार्ा ऩास गये को प्रभाणऩत्र िा जाऩानी बार्ा ऩढे को ऩेऩय (ओरयन्जनर)

６．काभ गये को अनब
ु ि बएको व्मन्क्त हो बने काभ गये को बन्ने ऩेऩय (ओरयन्जनर)
７．ऩासऩोटा को पोटोकवऩ

※ऩासऩोटा नबएको व्मन्क्तरे नागरयता ऩेश गनह
ुा ोस ्।

B．विध्माथीको स्ऩोन्सयरे तमाय गनुा ऩने कागजातहरु

※स्ऩोन्सय फन्न, आफ्नो ऩरयिायको (आभा, फि
ु ा दाजब
ु ाई/दददी फदहनी आदद), जाऩानभा बएका आपन्तहरु, बफध्माथी आॉपै य एक बन्दा फढी ऩनन फन्न ऩाइनछ।

１．स्ऩोन्सय ऩेऩय (हाम्रो स्कुरको पम्मााटभा रेख्नऩ
ु नेहुन्छ )

２．नाताप्रभाणणत, जन्भदताा, ऩरयिाय यन्जस्टय ऩेऩय (ओरयन्जनर)
３．नागरयताको (पोटोकवऩ)
４．ब्मारेन्स सदटा कपकेट (ओरयन्जनर)
５．फैंक स्टे टभेन्टको (पोटोकऩी)

６．जाधगयको प्रभाणऩत्र (ओरयन्जनर) िा व्माऩाय व्मिसामको प्रभाणऩत्र (पोटोकवऩ)
７．िावर्ाक आम्दानीको प्रभाणऩत्र (ओरयन्जनर) ・・・तीन िर्ा सम्भको

８．कय नतये को प्रभाणऩत्र (ओरयन्जनर) ・・・तीन िर्ा सम्भको *भॊगोभरमाको राधग , साभान्जक फीभा काडाको प्रनतभरवऩ बए ऩनन हुन्छ
９．स्ऩोन्सयको ऩारयिारयक विियण（हाम्रो स्कुरको पम्मााटभा रेख्नु ऩनेछ)

■कागजातहरू फनाउदा ध्मान ददनुऩने कुया

１）आिेदन पायभ य फामोडाटा、एन्प्रकेसन पायभ य फामोडाटा अॊग्रेजीभा बनह
ुा ोस ्। चाइननजभा ऩनन बना सक्नु हुन्छ।
त्मसफाहे कको बार्ाभा बये को खण्डभा इॊगभरसको रान्सरेट ऩनन सॊगै फझ
ु ाउनऩ
ु ने छ।
２）आिेदन पायभ य फामोडाटा फाहे क अरु सफै कागजातहरुको जाऩानी रान्सरेट अननिामा फझ
ु ाउनु ऩने छ।

* ऩासऩोटा को जाऩाननज रान्सरेट आिश्मक छै न। फैंक स्टे टभेन्ट・चेकफुकको बफर्मफस्तु भात्र रान्सरेट गये हुन्छ, अरु आिश्मक छै न।

３） इभभग्रेसनको ननमभभा,ऩेश गने सफै डकुभेन्टहरु ३ भदहना भबत्र बनेको हुनु ऩनेछ।

ऩने छ।)

■आिेदन विगध

(२०२०, अवप्रर १ गतेदेणख फनेको हुनु

※P.2「आिेदन पायभ फझ
ु ाउने अिगध」हे नह
ुा ोस ् ।

１）हाम्रो स्कुरभा ऩठाईददनस
ु ् अथिा हाम्रो भध्मस्थ कन्सरटे न्न्स (भध्मस्थकताा) फाट ,पोन अथिा इभेरफाट सम्ऩका गनह
ुा ोस।
２）「अन्प्रकेसन पायभ, फामोडाटा, स्टुडेन्ट भबसाभा आउन चाहनुको कायण, स्ऩोन्सय ऩऩेय」
(हाम्रो स्कु िको फम्यााटमा)बये य ऩठाउनस
ु ्।
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４． छात्रािास

जाऩना आउन साथ फस्न भभल्ने होस्टर छ। आएको स्टुडेन्टराइ होस्टरको अप्राई पायभ ऩननसॊगै ऩठाई
ददन्छौ। होस्टर फस्न चाहानेरे त्मो पायभ बये य इभेर फाट हाम्रो स्कुरको अकपसभा ऩठाई ददनह
ु ोस ्।

होस्टर खाभर छ छै न बन्ने हे येय खाभर छ बने बफर ऩठाउॉ छौ। ऩदहरो ऩटक नतनुा ऩने होस्टरको यकभ
ऩनन ऩदहरो िर्ाको स्कुरकपसॊगै ऩठाई ददनुहोस ्।

◆होस्टरको राग्ने खर्ा बफियण
विर्षम

यकभ

होस्टर इन्री पी

￥35,000

नतनुा ऩने सभम

कैफपमत

ऩदहरो िर्ाको स्कुर पी

होस्टरको सुरुभा नतनुा ऩने ऩैसा 113,000एन हो।

नतने फेरा नतने

होस्टर पी／एक

￥20,000

भदहनाको

फत्ती,ऩानी,ग्मास

य ढरको ऩैसा／

￥6,000

ऩदहरो िर्ाको स्कुर पी नतने फेरा सॊगै नतनह
ुा ोस ्।

भदहनाको अन्त्मभा

【ब्रेकडाउन】

भदहनाको अन्त्मभा

एक भदहनाको



होस्टर इन्री पी ：35,000एन



नतन भदहनाको होस्टरको बाडा ：60,000एन



फत्ती,ऩानी,लमास य ढरको नतन भदहनाको ऩैसा ：18,000एन

※ होस््िमा, ओढ्िे ओछ्याउिे एकसेट, अन्य िैनिक जीििमा
आिश्येक पिे सामािहरु जडाि गरर रनिएकोछ। आउिासार्थ बस्न सक्ने
अिस्र्था रहेको छ।

５． एमयऩोटा भरन जाने फाये
तोककएको ददनभा, तोककएको सभमभबत्र नारयता एयऩोटा भा आइऩलु नेको राधग स-शल्
ु क (नारयता ऐऩोटा दे णख
भाफासी एककसम्भ) भरन जाने व्मिस्था छ। एयऩोटा भा भरन आउन चहानेरे, जाऩान आउनु एक हप्ता अगाढी
स्कुरभा खफय गनऩ
ुा ने हुन्छ।

※COE आएऩछी, एमयऩोटा भरन जाने सभम तोककएय खफय गनेछौ।
होस््िमा, ओढ्िे ओछ्याउिे एकसेट, अन्य िैनिक जीििमा आिश्येक पिे सामािहरु जडाि गरर रनिएकोछ। आउिासार्थ बस्न
सक्ने अिस्र्था रहेको छ।

◆एमयऩोटा वऩक अऩ शल्ु क：एक जनाको 5000 एन राग्छ।

※एमयऩोटा फाट आउदा रालने फस िा रे न बाडा आपैरे व्महोने ऩनेहुन्छ ।
※एमयऩोटा वऩक अऩ शुल्क बफध्मारम आएऩनछ नतनुह
ा ोस ्।
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