भोजनालय व्यवसाय उद्योग
तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन
परीक्षा
घरे लु परीक्षण मागगछनदे शन
(2020 अप्रिल पछि लाग)
ू

सामान्य समावेशी संस्था प्रवदे शी खाद्य उद्योग कौशल मूलयांकन संगठन

-1-

＜ सामग्रीहरूको ताललका ＞
1.तोकुतेइ गीनोउ र परीक्षा को उद्दे श्य・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.परीक्षाको लागग योग्यता・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3.परीक्षा प्रवषयहरू, कायागन्वयन प्रवगि इत्यादी・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4.उत्रिणग मापदण्ड・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
5.अध्येन पस्ु स्तका・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
6. परीक्षाको िक्रिया तररका・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
7.परीक्षा शल
ु क・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
8.परीक्षाको ददन लयाउने सामग्री・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
9.परीक्षाको ददन का साविानीहरू・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9
10.उत्रिणग परीक्षाथीको घोषणा, उत्रिणग िमाणपि・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
11.व्यस्ततगत जानकारीको ह्यान्डललंग・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

-2-

1. तोकुतेइ गीनोउ र परीक्षा को उद्दे श्य
अप्रिल 1, 2019 दे खख लागू हुने गरर संशोगित गररएको अध्यागमन छनयन्िण र शरणाथी मान्यता ऐन
अन्तगगत, छनवास सम्बस्न्ि "तोकुतेइ गीनोउ" को नयााँ स्स्थछत स्थापना गररएको ि ।
"तोकुतेइ गीनोउ" भनेको भोजनालय व्यवसाय लगायत बढ्दो श्रम अभावको समािान को लाग ,
उत्पादकत्वमा सुिार लयाउन तथा घरे लु मानव संसािन सुरक्षक्षत गनग ियास गररए पछन मानव संसािनहरू
सुरक्षक्षत गनग गाह्रो हुने प्रवलशष्ट उद्योग क्षेिमा, एक छनस्श्ित स्तरको प्रवशेषज्ञता र सीप हरू भएका मानव
संसािनहरू स्वीकार गने एक िणाली हो ।
भोजनालय व्यवसाय क्षेि को तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर को छनवास योग्यता िाप्त गनग को लागग" ,कौशल स्तर "र
जापानी भाषा िवीणता स्तर दब
ु ै पूरा गनप
ुग दगि ।
"जापानी भाषा क्षमता स्तर" स्वतन्ि िशासछनक एजेन्सी अन्तरागस्ष्िय लशक्षा समथगन संघ द्वारा आयोस्जत
"जापानी भाषा दक्षता परीक्षा" तथा स्वतन्ि िशासछनक एजेन्सी अन्तरागस्ष्िय लशक्षा समथगन संघ र जापान
अन्तरागस्ष्िय लशक्षा समथगन संघ द्वारा आयोस्जत "जापानी भाषा िवीणता परीक्षा" द्वारा फैसला गररन्ि ।
खाद्य सेवा क्षेि को "कौशल स्तर" भनेको हाम्रो संगठन द्वारा कायागन्वयन गने "भोजनालय व्यवसाय
उद्योग तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन परीक्षा"द्वारा फैसला गररन्ि । (हाम्रो संस्थानले आवश्यक
परे को खण्डमा परीक्षा को नाम संक्षक्षप्त गरे र लेख्न पछन सक्रकन्ि ।)
तोकुतेइ गीनोउ छनवास स्स्थछत िमाणीकरण सम्बन्िी आवेदनहरूको लागग, न्याय मन्िालय / आिवासन
ब्यूरोमा सम्पकग गनह
ुग ोस ् ।
भोजनालय व्यवसाय क्षेि तथा खाद्य र पेय पदाथग उत्पादन उद्योग क्षेि को तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल
मापन परीक्षा संग सम्बस्न्ित कुरा बाहे क अन्य सोिपुिको लागग जवाफ ददन सक्रकदै न ।
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2. परीक्षाको लागग योग्यता
भोजनालय व्यवसाय उद्योगको तोकुतेइ गीनोउ को लागग जापानमा परीक्षा ददन सतने अबस्था भनेको परीक्षाको

लागग छनम्न अ र आ जसले परु ा गदाग ि ।
अ．छनवासको स्स्थछत भएका (नोट 1), पररक्षण ददनमा कस्म्तमा 17 बषगको उमेर हुनुपदग ि ।
आ．छनवागसन आदे शको सहज कायागन्वयनमा सहयोग गनग,न्याय मन्िी द्वारा छनददगष्ट प्रवदे शी सरकार तथा
स्थानीय िागिकरण द्वारा जारी पासपोटग (नोट 2) भएको हुनुपदग ि ।

（नोट 1）गैरकानुनी रुपमा जापानमा बसोबास गने व्यस्तत (अवैि छनवासी) बाहे क, जापानमा कानूनी
रूपमा बसोबास गने व्यस्ततहरूमा लागू हुन्ि । यदद छनवास काडग िै न भने पछन,कानूनी रूपमा
जापानमा िोटो अवगिको लागग घुम्न आएका पयगटकहरुमा पछन यो िक्रिया मा सस्म्मललत हुन पाउने
िन ् ।

（नोट 2）हाल को आबस्था मा यो ईरान, इस्लामी गणतन्ि दे श बाहे क अन्य प्रवदे शी सरकार / क्षेिहरूको
राहदानीमा लागू हुन्ि ।

（दटप्पणीहरू）
■

■

■

यो परीक्षा उत्रिणग गनभ
ुग यो भने पछन, "तोकुतेइ गीनोउ" को छनवासको स्स्थछत िदान गने कुरामा
ग्यारे न्टी हुाँदैन ।
परीक्षामा उत्रिणग हुनेहरुका लागग छनवास स्स्थछत को िमाणपि प्रवतरण आवेदन अथवा छनवास स्स्थछत
को पररवतगन को लागग आवेदन गनुग भएको भए पछन, छनवासको स्स्थछतको िमाणपि िाप्त गनग वा
छनवासको स्स्थछत पररवतगन गनग अनुमछत िाप्त गनग सिैं सम्भव ि भन्ने हुाँदैन ।
साथै,छनवास स्स्थछत िमाणपि िाप्त गनुग भएको भए पछन, लभसा आवेदन को लागी अलग्गै परराष्ि
मन्िालय द्वारा जााँि गने भएकोले गदाग ,लभसा िाप्त गनग सिैं सम्भव हुाँदैन ।
कोरोना भाइरस संिमण रोतनको लागग, जापानी सरकारले छनस्श्ित दे शहरू, क्षेिबाट आएका
प्रवदे शीहरूका लागग लयास्न्डङ्ग अस्वीकार जस्ता िछतबन्िहरू लगाइएका कारणले गदाग परीक्षा को
लागग जापानमा िवेश गनग सतनह
ु ु नेि वा सतनह
ु ु नेिैन भनेर राम्रो संग छनस्श्ित गनह
ुग ोस ् ।
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
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3. परीक्षा प्रवषयहरू, कायागन्वयन प्रवगिहरू इत्यादी
शैक्षक्षक र व्यावहाररक परीक्षा दब
ु ै गरे र 80 लमनेट

कागजी परीक्षण प्रवगि (माकग लसट ियोग)

(1)शैक्षक्षक परीक्षा (जापानी भाषा मा िश्न)

सरसफाइ व्यवस्थापन, खाना र पेय कुक्रकंग र सामान्य ग्राहक सेवासाँग सम्बस्न्ित ज्ञानका साथै काममा
आवश्यक हुने जापानी भाषा क्षमताको मापन गररन ् ।
आइटम

मुख्य प्रवषय वस्तु

िश्न संख्या

・सामान्य स्वच्िता व्यवस्थापन सम्बस्न्ि ज्ञान

स्वच्िता व्यवस्थापन ・HACCP सम्बस्न्ि ज्ञान

अंकको बााँडफााँड
पूणाांक : 40अंक

10िश्न

(@4 अंक)

・खाना प्रवषाततता सम्बस्न्ि ज्ञान इत्यादी
・कुक्रकं ग सम्बस्न्ि ज्ञान

खाद्य र पेय कुक्रकं ग

・खानाको सामग्री सम्बस्न्ि ज्ञान
・खाना पकाउने उपकरण

पूणाांक : 30अंक

10िश्न

सम्बस्न्ि ज्ञान

(@3 अंक)

इत्यादी
・ग्राहक सेवा सम्बस्न्ि ज्ञान

सामान्य ग्राहक सेवा

・खानाको प्रवप्रविीकरण सम्बस्न्ि ज्ञान

पूणाांक : 30अंक

10िश्न

(@3 अंक)

・गन
ु ासोहरू ह्यान्डललंग सम्बस्न्ि ज्ञान इत्यादी

कुल 30िश्न

कुल 100अंक

(2)व्यावहाररक परीक्षा(जापानी भाषामा िश्न जजमेन्ट परीक्षा・योजना मस्यौदा परीक्षा आदद)
क्रफगर वा इलेस्टर ियोग गरे का अबस्थाहरुको सेदटङ्गमा सही व्यवहार छनणगय गनग न्याय परीक्षण र पूवछग निागररत
गणना सूि ियोग गरे र आवश्यक कायगको योजना बनाउने योजना मस्यौदा परीक्षा कौशल स्तर मापन गररन्ि।
िश्न संख्या
आइटम

मख्
ु य प्रवषय वस्तु

जजमेन्ट
परीक्षण

स्वच्िता
व्यवस्थापन
खाद्य र पेय
कुक्रकं ग
सामान्य ग्राहक

योजना मस्यौदा

कुल

प्रवभाग परीक्षण जस्तै

3िश्न

2िश्न

5िश्न

प्रवभाग परीक्षण जस्तै

3िश्न

2िश्न

5िश्न

प्रवभाग परीक्षण जस्तै

3िश्न

2िश्न

5िश्न

कुल 9 अंक

कुल 6 अंक

कुल 15 अंक
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अंकको बााँडफााँड
पूणाांक : 40अंक
(@ 8 अंक)

पण
ू ाांक : 30अंक
(@ 6 अंक)

पण
ू ाांक: 30 अंक
(@ 6 अंक)

कुल 100 अंक
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4. उत्रिणग मापदण्ड

उत्रिणग अंक, पूणाांक को 65% भन्दा बढी हो ।

5. अध्येन पस्ु स्तका
परीक्षाथीहरु को पढाई को लागग आवश्यक पने पुस्तकहरु सामान्य समावेशी संस्था जापान खाद्य सेवा संघको
वेबसाइटमा उपलब्ि िन ् ।(https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/）
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6. परीक्षाको िक्रिया तररका
िरण 1. परीक्षा गाइड पढ्नुहोस ्
परीक्षा योग्यता, परीक्षा प्रवषय आदद ध्यानपूवक
ग जााँि गनह
ुग ोस ् ।
िरण 2. मेरो पेजमा दताग गनह
ुग ोस ्

मेरो पेजमा दताग गाइड

दताग गने फोटोका छनयम

"मेरो पेजमा दताग गाइड" ध्यानपव
ग पढ्नह
ू क
ु ोस ् र आफ्नो जानकारी र फोटो मेरो पेजमा दताग गने ।
मेरो पेजमा गररएको पंजीकरण को समीक्षा हुने भएको ले ,बढीमा ५ त्रबस्जनेस ददन लाग्न सतदि ।
परीक्षाको लागग आवेदन ददनु अछघ मेरो पेज को दताग परू ा गनह
ुग ोस ।
फोटोलाई ररसेप्शन डेस्कमा मा व्यस्तत पदहिान या,उत्रिणग िमाणपि मा ियोग गररन्ि ।
"फोटो दताग गनगको लागग छनयमहरू" ध्यानपव
ग पढ्नह
ू क
ु ोस ् र दताग गनह
ुग ोस ् ।

िरण 3. परीक्षाको लागग आवेदन

परीक्षा आवेदन

गाइड

आवेदन गने तररका, "परीक्षाका आवेदन गाईड" ध्यानपूवक
ग पढ्नुहोस ् र आवेदन ददनुहोस ् ।
मेरो पेजमा लग ईन गरे र परीक्षाको लमछत र समय, परीक्षा स्थल आदद ियन गरर , परीक्षा को
योग्यता फेरर एकपटक जााँि गरे पछि माि आवेदन ददनुहोस ् ।
यदद सहभागीको संख्या आवश्यक भन्दा कम भएमा,दोस्रो पटक आवेदनको लागग आबहान
गररनेि

िरण 4. प्रवजेता बन्नु भएमा परीक्षा शल
ु क छतने
यदद आवेदक को क्षमता भन्दा संख्या बदढ भएमा,लटरीको आयोजना गररनेि ।
लटरी पररणाम आएमा दताग गररएको ईमेल ठे गानामा ईमेल द्वारा सूगित गररनेि ।
लोटरी नछतजा मेरो पेज को "परीक्षा दहस्िी" बाट जानकारी ललनुहोस ् ।
प्रवजेता बन्नु भएमा परीक्षा शुलक छतनह
ुग ोस ् ।
भुततानी प्रवगिहरू 3 तरीका बाट िनौट गनुह
ग ोस ् : िेडडट काडग भुततानी, कोंत्रबनी स्टोर भुततानी,
मेरो पेज भुततानी (खाता स्थानान्तरण)
कोंत्रबनी स्टोर र मेरो पेज भुततानी जापान मा माि भुततान गनग सतनुहुनेि ।
भुततान गररएको परीक्षा शुलक क्रफताग हुाँदैन (नोट)
परीक्षाको लमछत र समय र स्थान जााँि गरे पछि माि शुलक छतनह
ुग ोस ् ।

नोट: िाकृछतक िकोपको कारण, परीक्षा रद्द भएको अवस्थामा अपवाद िन ् ।
अगिक जानकारी को लागी, परीक्षा गाईड "7. परीक्षा शुलक" हे नह
ुग ोस ् ।
िरण 5. परीक्षा पिी डाउनलोड गनह
ुग ोस ्
डाउनलोड सरू
ु हुने लमछत,हाम्रो संगठन को वेबसाइट "परीक्षण ताललकाको प्रववरण" जााँि गनह
ुग ोस ्
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।

साथै, दताग गररएको इमेल ठे गानामा डाउनलोडको सुरू सम्बस्न्ि इमेलबाट पछन सूगित गररनेि ।
िवेश दटकट मेरो पेज को "परीक्षा दहस्िी" बाट डाउनलोड गनग सतनह
ु ु न्ि ।
िरण 6. परीक्षा मा सामेल हुनु
परीक्षा मा सामेल हुनु अछघ, पेज9 “9. जााँिको ददनको साविानीहरु” जााँि गनह
ुग ोस ् ।
परीक्षाको ददनमा,"परीक्षा दटकट" र "राहदानी वा छनवास काडग" र "HBको पेस्न्सल " र "इरे जर "
लयाउनुहोस ् ।
प्रवस्तारको लागग ,परीक्षा गाइड को पेज9 “8. परीक्षाको ददनमा लयाउने सामग्री" को बारे मा
जानकारी ललनुहोस ् ।
साथै, अछनबाये रुपमा मास्क लगाउनुहोस ् ।
परीक्षण स्थलमा,ररसेप्शनमा व्यस्तत पदहिान पुस्ष्ट गरे पछि माि परीक्षा ददन सक्रकनेि ।

िरण 7. पास फेल पररणाम िाप्त गनुग
हाम्रो वेबसाइट बाट उत्रिणग आवेदकहरूको परीक्षक संख्या जााँि गनग सतनुहुन्ि ।
साथै, पास फेल पररणामहरू दताग गररएको इमेलबाट पछन सगू ित गररनेि ।
कृपया मेरो पेज को "परीक्षा दहस्िी" बाट पास फेल पररणामहरू जााँि गनह
ुग ोस ् ।
िरण 8. उत्रिणग िमाण पि िाप्त गनह
ुग ोस ्
उत्रिणग परीक्षाथीको मेरो पेजको "परीक्षा दहस्िी" मा उत्रिणग िमाण पि अपलोड हुनेि।
उत्रिणग िमाण आफै डाउनलोड गनग सतनुहुन्ि, त्यसैले यदद आवश्यक ि भने प्रिन्ट गनह
ुग ोस ् ।
हाम्रो संगठनले यसलाई डाउनलोड गरर प्रिन्ट गने िै न ।

-9-

7. परीक्षा शुलक
7000 येन (कर समावेश गररएको) (2020 आगथगक वषग बाट लागू)
भुततान गररएको परीक्षा शुलकहरू छनम्न अबस्थाहरूमा बाहे क क्रफताग हुने िै न ।
・यदद हाम्रो संगठन को कारणले परीक्षा सञ्िालन हुन सकेन भने

・यदद, िाकृछतक िकोपका कारणले परीक्षा हुन सतदै न भनेर हाम्रो संगठनले छनणगय गरे को अवस्थामा
(वैकस्लपक परीक्षणहरू आयोस्जत गररने केस बाहे क)

परीक्षा संिालन हुन्ि वा हुदैन भनेर, हाम्रो वेबसाइटमा जााँि गनह
ुग ोस ् ।

8. परीक्षा को ददन लयाउने सामग्री
तलका ① र ② र ③ र ④ अछनवायग रुपमा लयौनुहोस ् ।
परीक्षा को ददन ररसेप्शनमा, ① र ② द्वारा व्यस्ततको पदहिान िमाखणत गनेिौं।
यदद, व्यस्ततको पदहिान हुन सकेन भने परीक्षामा सामेल हुन सक्रकने िै न ।
① परीक्षा दटकट
② राहदानी वा छनवास काडग
③ HB पेस्न्सल

※ शापग पेस्न्सल ियोग गनग सक्रकदै न।

④ इरे जर
（साविानी）आफ्नो छनवास काडग नवीकरण र पासपोटग वा छनवास काडग हातमा िै न भने, छनवास
काडगको अगाडी र पिाडी तथा राहदानीको रं गगन िछतललप्रप मा छनवास काडग र राहदानी
होस्लडंग गने एजेन्ट (जापानी भाषा स्कूल, िशासछनक लेखक इत्यादी) को िाप (कम्पनी
नाम र इन्िाजगको िाप) अछनवायग लयाउनह
ु ोस ् ।
9. परीक्षाको ददन साविानीहरू
(1)कायगिमस्थलमा पग्ु नु अछघका साविानीहरू
कोरोना भाइरस संिमण बढ्न बाट रोतनको लागग, कृपया मास्क लगाउन नत्रबलसगनुहोला ।
परीक्षाको समयमा पछन मास्क लगाउनु होला ।
मास्क नलगाउने व्यस्तत परीक्षामा सालमल हुन नपाउने हुनाले कृपया साविान रहनुहोस ् ।
साथै, परीक्षाको ददनमा, परीक्षा साइटमा शरीरको तापिम नाप्रपनेि ।
यदद ज्वरो आएको ि वा अस्वस्थ व्यस्तत हुनु हुन्ि भने, परीक्षा रद्द गरर फक्रकगनको लागग आग्रह
गनग सक्रकन्ि ।
कृपया पदहले नै नोट गनुह
ग ोस ् ।
(2)ररसेप्शनमा साविानीहरू
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① परीक्षण साइटमा िवेश गनुग अछघ, पेज9 "8.परीक्षाको ददनमा सामग्रीहरु "को ① र ②को तयारर
गनह
ुग ोस ् ।
② ररसेप्शनमा व्यस्तत को पदहिान िमाखणत गनेिौं। अनुहार जााँि को लागग मास्क हटाउन अनुरोि
गनग सक्रकन्ि ।
(नोट) टोपी या सनग्लास र इयरप्लग हटाउनुहोस ् ।
③ मेरो पेजमा दताग भएको फोटोमा कुनै खराबी भएमा, फोटो फेरर ललनुहोस ् । यदद तपाईंलाई
फेरर फोटो ललन को लागग भछनएको ि भने कृपया स्टाफको छनदे शनलाई पालना गनह
ुग ोस ् ।
④ ररसेप्शन पछि,परीक्षण हलमा िप्रवष्ट गनग सतनुहुन्ि ।
ररसेप्शन पछि,परीक्षण हलमा िप्रवष्ट गनग सतनुहुन्ि ।
यदद परीक्षामा दढला भएमा, ररसेप्शन हुने िै न ।

(साविानी) मौसम का कारण यातायात दढलाइ हुन सति ।
कृपया परीक्षा को ददन िसस्त समयको साथ परीक्षण साइटमा आइपुग्नुहोस ् ।
(3)परीक्षण स्थानको साविानी
① कृपया "परीक्षा दटकट" मा भएको "सीट नम्बर" मा बस्नुहोस ् ।
② परीक्षा शुरु हुनुभन्दा पदहले कोठामा िवेश गनग वा िोड्न परे मा, अछनवायग रुपमा "परीक्षा
दटकट" बोतनुहोस ।

③ परीक्षा हलमा परीक्षा सुरू हुनु भन्दा 20 लमनेट पदहले िवेश गनह
ुग ोस ् । आफ्नो भाषा मा कुरा
गनग मनाही ि ।
परीक्षा सरु
ु भएपछि िवेश अनम
ु छत िै न ।
◼

परीक्षा दटकट सीट नम्बरको िे उमा राख्नुहोस ् ।

◼

डेस्कको मागथ HB पेस्न्सल र इरे ज़र राख्नुहोस ् ।
शापग पेस्न्सल आदद ियोग गनग सक्रकदै न ।
कृपया त्यो सामग्री बाहे क ब्याग वा झोलामा राख्नुहोस ् ।

◼

मोबाइल फोन आदद जस्ता सञ्िार उपकरण वा लेतिोछनक उपकरणहरू , परीक्षण साइटबाट कोठा
िोड्ने बेला सम्म ,कृपया पावर बन्द गनह
ुग ोस ् ।
पावर बन्द गने तररका पदहले नै छनस्श्ित गनह
ुग ोस ् ।
पावर बन्द गनुग हुन्ि, यसलाई ब्याग वा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुग ोस ्, अछन यसलाई कुसीमुछन
राख्नुहोस ् ।

◼

घडी परीक्षण साइटमा ि ।

◼

परीक्षा मा सामेल हुने व्यस्ततको घडी मा घन्टी बन्द गरे को कुरा छनस्श्ित गनह
ुग ोस ् ।
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ब्याग वा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुग ोस ् अछन कुसीमुछन राख्नुहोस ् ।
डेस्कको मागथ राख्न वा पदहररएको रूपमा परीक्षा ददन सम्भव िै न ।
मोबाइल फोन आदद लाई घडीको रूपमा ियोग गनग सम्भव िै न ।
यदद परीक्षा िललरहे को समयमा ररङ्ग टोन बजेमा, तपाइाँलाई िोखा बाजी गरे को जस्तै गरर सजाए
पछन हुन सतदि ।
◼

तयालकुलेटरको ियोग गनग मनाही ि ।

◼

परीक्षा हलमा, स्टाफको छनदे शनहरू पालना गनह
ुग ोस ् ।
छनदे शनहरूको पालना नगरे मा, िोखा बाजी गरे को जस्तै गरर सजाए पछन हुन सतदि ।

(4)परीक्षण शुरू हुनुभन्दा अछघका साविानीहरू
◼

डेस्क मागथ, परीक्षा दटकट , HB पेस्न्सल, इरे जर, उत्तर माकगशीट, "माकगशीट भने उदाहरण र
परीक्षा सम्बस्न्ि साविानीहरू" बाहे क केही पछन राख्न पाइने िै न ।
अरु कुराहरु ब्याग वा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुग ोस ् अछन कुसीमुछन राख्नुहोस ् ।

◼ "माकगशीट भने उदाहरण" अनुसरण गनह
ुग ोस ् र माकगलसटमा आफ्नो नाम र परीक्षा नम्बर लेख्नुहोस ्
।
◼ माकगलसटमा परीक्षा नम्बर गलत नहुने गरर भनह
ुग ोस ् ।

◼ परीक्षण साइटमा टोपी र सनग्लास लगाउने अनुमछत िै न ।
साथै, इयरप्लगको ियोग गनग अनुमछत िै न ।
ब्याग वा झोलामा राखी मुख बन्द गनह
ुग ोस ् अछन कुसीमुछन राख्नुहोस ् ।
◼ मास्क अछनवायग रुपमा लगाउनुहोस ् ।
यद्यप्रप ,व्यस्तत पदहिान को लागी,स्टाफ द्वारा अनुरोि गररएको अबस्थामा कृपया यसलाई
हटाउनुहोस ् ।
◼ लेखन उपकरणहरू, HB पेस्न्सल र इरे जर बाहे क केदह पछन ियोग नगनह
ुग ोस ् ।
शापग पेस्न्सल ियोग नगनुगहोस ् ।

पन
ु लेखन गदाग इरे जरले राम्रो संग सफा गनह
ुग ोस ् ।
माकगलसटलाई फोहोर वा फोलड नगनह
ुग ोस ् ।

माकगलसट सदह रुपमा पढ्न नसक्रकने पछन हुन सति ।

यदद सदह रुपमा पढ्न नसकेको अबस्थमा स्कोररंग हुदैन।

◼ परीक्षा सरु
ु हुनभ
ु न्दा पदहला शौिालय सकेर आफ्नो लसट मा बस्नह
ु ोस ् ।
◼ परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ठीक अछघ डेस्कमा िश्न पि डेललभर गररन्ि ।

स्टाफले परीक्षा सरू
ु गनग संकेत नगरे सम्म प्रवतरण गररएको िश्न पि मा निुनु होला ।

(5)परीक्षण सरु
ु भएपछिका साविानी
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◼

परीक्षा सुरु भएपछि 30 लमनेट सम्म कोठा िोड्न सक्रकने िै न ।
परीक्षाको समयमा शौिालयका लागग बादहर छनस्स्कएमा, परीक्षा समाप्त हुने भएको ले गदाग हलमा
पुन: िवेश गनग सक्रकने िै न ।

◼

30 लमनेट पछि यदद स्टाफले संकेत गरे मा, त्रबिमा बादहर छनस्कन सतनुहुने ि।

◼

परीक्षण साइटमा िे उिाउको बरन्डामा कुराकानी नगनह
ुग ोला ।

◼

परीक्षा समाप्त हुनु 5 लमनेट अगाडी कोठा िोड्न सक्रकने िै न ।

◼

िश्न पि को बारे मा िश्नहरू गरे मा कुनै पछन जवाफ ददन सक्रकदै न ।

◼

पररक्षणको समयमा शारीररक अवस्था खराब हुनु जस्ता अपररहायग अवस्थाको कारण आफ्नो सीट
िोड्नुपरे मा हात उठाउनुहोस र कमगिारी को छनदे शनहरू पालना गनह
ुग ोस ् ।

◼

कुनै िकारको िोखा बाजी भएको खण्डमा,तुरुन्तै कोठाबाट बादहर छनस्स्कन आदे श ददइनेि ।

(6)कोठाबाट बादहर छनस्स्कने बेलाका साविानहरू
◼

िश्न पि बादहर ललएर जान, मेमोमा िछतललप्रप गनग, फोटो र लभडडयोहरू शुदटंग वा रे कडडगङ, रे कडग
गरे को सामानहरु बोकेर लान छनषेगित गररएको ि ।
यदद तेस्तो व्यवहार या भ्रामक व्यवहारहरुमा संलग्न व्यस्ततलाई िोखा बाजी गरे को जस्तै सजाए पछन
हुन सतदि ।

◼

परीक्षाको समयमा बादहर छनस्कनु परे मा उत्तर ददइएको माकगशीट, िश्न पि, "माकगशीट भने उदाहरण
र परीक्षा सम्बस्न्ि साविानीहरू " स्टाफलाई हस्तारण गरर स्टाफको सहमछत मा बादहर छनस्कनु
होला ।

◼

त्रबिमा बादहर छनस्केको व्यस्तत, फेरर कोठालभि पस्न लमलदै न ।
साथै, परीक्षा सकेर कोठा बाट बादहर छनस्केको व्यस्तत, त्रबलम्ब नगरी परीक्षा साइट बाट बादहर
छनस्कनु होला ।

◼

परीक्षा समाप्त हुनु 5 लमनेट अगाडी, स्टाफले उत्तर माकगशीट, िश्न पि , "माकगशीट भने उदाहरण
र परीक्षा सम्बस्न्ि साविानीहरू" संकलन नगरे सम्म पखगनुहोस ् ।

स्टाफले कोठा िोड्नको लागग संकेत नगरे सम्म , आफ्नो सीट िोड्न सतनुहुन्न ।
(7)िोखा बाजी
◼

तलका कुराहरु सदहत, िोखा बाजी भएमा, परीक्षा रद्द गनक
ुग ा साथै कोठा िोड्ने आदे श पछन हुन
सति । त्यो अवस्थामा, स्कोर हुनेिैन ।

・परीक्षा सुरु हुनुभन्दा पदहले िश्न पि खोलेर हे नग या उत्तर लेखेको बेलामा ।
・परीक्षाको बखत अनुमछत त्रबना बोलेमा ।

・परीक्षाको िममा "अरूलाई उत्तर लसकाउनु," " संकेत गन,ुग " "अरुलाई जवाफ सोध्नु," "अन्य
व्यस्ततको जवाफहे नुग " जस्ता कायग गरे मा ।
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・अन्य व्यस्ततको माकगलसटमा जवाफ लेखेमा ।
・अन्य व्यस्ततसंग िश्न पि वा माकगलसट साट्ने जस्ता कायग गरे मा ।
・परीक्षाको बखत गिट पेपर वा सहयोगी पुस्तक हे रेमा ।
・मोबाइल फोन वा स्माटग फोन ियोग गने जस्ता कायगहरू ।
・िश्न पि वा माकगलसट कोठाबाट बादहर लगेमा ।
・अरू परीक्षाथीको लागग कष्टकर हुने कायगहरू गरर स्टाफको साबिानी बेवास्ता गरे मा ।
・स्टाफले "कृपया रोतनुहोस ्" भनेपछि पछन उत्तर लेख्न निोडेमा ।
・स्टाफले माकगलसट संकलन गदाग हस्तान्तरण नगरे मा ।
・स्टाफले, "परीक्षा हल िोड्न सतनुहुन्ि" भनेर भन्नु अगाडडनै परीक्षा हल िोडेमा ।
■

◼

जालसाजी प्रवगि द्वारा परीक्षा ददनु वा परीक्षा ददनखोज्ने व्यस्ततलाई त्यो परीक्षा मा भाग ललन लाई
छनषेि गररएको ि ।
साथै, उत्रिणग भएपछन रद्द गने, 5 बषग अवगि सम्मको लागग परीक्षा ददन नपाउने पछन हुन सतदि
।
हाम्रो संगठन, िोखा बाजीको कारण परीक्षाथीले भोग्न पने बेफाइदा र असुप्रविाहरूको लागग,
पछन स्जम्मेवारी वा दाछयत्व ग्रहण गदै न ।

(8)अन्य साविानीहरू
◼

परीक्षा स्थलमा फोटो या लभडडयो आददको सुदटङ रे कडडांग छनषेि गररएको ि ।

◼

िुम्रपानको लागग तोक्रकएको ठाउाँ माि ियोग होला ।

◼

परीक्षा स्थानमा िवेश गनग अनुमछत नभएको ठाउाँ मा कदहले पछन नजाउनुहोला ।

◼

परीक्षा स्थानका उपकरण आददमा निुनुहोला ।

◼

परीक्षा स्थलमा आगन्तुक वा बच्िाहरूको लागग कुनै ितीक्षालय िै न ।
परीक्षा स्थलमा परीक्षा ददने बाहे क लाई िवेश छनषेि ि ।

◼

परीक्षाको ददनमा परीक्षाथीलाई फोन कल ददन・सन्दे श पठाउन सम्भव िै न ।
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कुनै

10. उत्रिणग परीक्षाथीको घोषणा, उत्रिणग िमाणपि
(1)उत्रिणग परीक्षाथीको घोषणा

परीक्षाको तीन हप्ता लभि हाम्रो वेबसाइटमा उत्रिणग परीक्षाथीको परीक्षा अंक घोषणा गनेिौं ।
पास फेल पररणाम सबै परीक्षाथीको मेरो पेजमा अपलोड गररनेि ।
साथै, दताग गररएको ईमेल ठे गानामा पछन ईमेल द्वारा सगू ित गनेिौं।
परीक्षाको बारे मा कुनै पछन िश्नको उत्तर ददन हालम सक्षम िै नौं ।

(2)उत्रिणग िमाणपि को डाउनलोड
2020 को परीक्षा पछि, उत्रिणग िमाणपि लाई पररणाम घोषणा पछि उत्रिणग परीक्षाथीको मेरो पेजमा
अपलोड गररनेि ।
मेरो पेज को "परीक्षा दहस्िी" बाट डाउनलोड गनह
ुग ोस ् ।
आफूलाई िादहएको खण्डमा यसलाई प्रिन्ट गनह
ुग ोस ् ।
हाम्रो संगठनले यसलाई डाउनलोड गरर प्रिन्ट गने िै न ।
(3)उत्रिणग िमाणपि को वैिता अबगि
उत्रिणग िमाणपि को वैिता अबगि जारी भएको लमछत दे खख 10 बषगको लागग मान्य हुने ि ।
(साविानी)
◼ उत्रिणग िमाणपि ,जापानमा छनवासको स्स्थछत पररबतगन गनग वा छनवास स्स्थछत को िमाणपि को
लागग आबेदन ददनका लागग आवश्यक पदगि ।
◼ 2019 साल को उत्रिणग िमाणपि उत्रिणग व्यस्ततको पंजीकृत गररएको जापानको ठे गानामा पोस्ट
अक्रफस बाट प्रवतरण गररने ि । तर ठे गानामा समस्या भएमा, कोठा सरे को कारणहरुले गदाग
आवेदकहरूसम्म नपुगेमा हाम्रो संगठनमा क्रफताग हुन सतदि ।

◼ यदद 2019 साल को उत्रिणग िमाणपि हराउनु भयो भने, यसलाई एक पटक माि जारी गनग
सक्रकनेि ।
यद्यप्रप पुन: प्रवतरण उत्रिणग िमाणपिको म्याद समाप्त हुने लमछत सम्म सीलमत ि ।

◼ उत्रिणग िमाणपि को पुन: ढुवानी वा िमाणपि पुनः जारी गनग ईमेल वा टे ललफोन द्वारा सम्पकग
गनह
ुग ोस ् ।
◼ पुनः जारी गनुग आवश्यक ि भने, कृपया उत्रिणग व्यस्ततले माि सम्पकग गनह
ुग ोस ् ।
◼ पुनः ढुवानीमा तीन हप्ता दे खख एक मदहना र पुनः जारीमा एक मदहना लाग्ि ।
◼ पुन: ढुवानी वा पुनः जारी को लागग लाग्ने मुलय आवेदकले वहन गनेि ।
◼ उत्रिणग िमाणपि को पुन: ढुवानी र पुनः जारी गनग जापानमा माि सीलमत ि ।
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संपकग
ईमेल tokutei@otaff.or.jp
फोन नम्बर 03-6261-4949（त्रबजनेस ददनहरूमा माि 9:00~12:00 अथवा 13:00~17:00）
होम पेज https://otaff.or.jp/
(4)उत्रिणग रद्द

परीक्षाको सन्दभगमा,तलका छनम्न ①～③को िोखा बाजीहरु उत्रिणग िमाणपि जारी पछि पनी िमाखणत
भएमा िोखा बाजीहरु गने व्यस्ततहरूको उत्रिणग िमाणपि रद्द गररने ि ।
① परीक्षा को िश्नहरुसाँग सम्बस्न्ि गोप्य मालमलाहरूको बारे मा परीक्षण कमगिारी संग जानकारी
ललन खोज्नु या ललएको पाइएमा ।

② माई पेजको पंजीकरण सामग्रीमा जानाजानी िल गररएको पाइएमा ।
③ अन्य परीक्षा को सम्बन्िमा कुनै जालसाजी गररएको पाइएमा ।
साथै,कृप्रष, वन तथा मत्स्य मन्िालय माफगत इलमग्रेशन ब्यूरो लाई सूगित गनेिौं ।
साथै, सम्बस्न्ित व्यस्ततलाई, उत्रिणग िमाणपि रद्ि गरे को जानकारी सगु ित गनुग को साथै, मेरो पेज
मा अपलोड गररएको डाटा पछन मेदटने ि ।
（2019 को परीक्षा को उत्रिणग िमाणपि लाई क्रफताग गनगको लागग अनरु ोि गदगिौं । ）
साथै, सम्बस्न्ित व्यस्ततहरूले ५ बषग को अवगि सम्म परीक्षा ददन सतने िै न ।
11. व्यस्ततगत जानकारीको ह्यान्डललंग
परीक्षण सञ्िालनको लागग िाप्त व्यस्ततगत जानकारीहरु,व्यस्ततगत सूिनाको संरक्षण ऐन (२००३ साल
को ऐन नं 57)अनुसार उपयुतत रूपमा सम्हाललनेि ।

माई पेज मा दताग गररएका व्यस्ततगत जानकारीहरु हाम्रो संगठन द्वारा आयोजना गररने परीक्षा को
लागग माि ियोग गररनेि र तेस्रो पक्षलाई खुलासा गररने िै न ।

यद्यप्रप, कानूनमा आिाररत भएर, सरकार द्वारा व्यस्ततगत जानकारीहरु पेश गनग को लागग आदे श
िाप्त भएमा सरकारलाई, जानकारी िदान गनग सतदिौं ।

मेरो पेज मा दताग गररएका जानकारीहरु मध्ये, उदाहरण को लागी, बस्ने प्रिफेतिर को नाम वा
िश्नावली सवेक्षण को बारे मा,

व्यस्ततगत जानकारीहरु थाहा नहुने गरर सवेक्षण को कुल पररणामहरु साबगजछनक गनग पछन सक्रकन्ि ।
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