रे स्टुरे न्ट व्यवसाय वा खाना र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग

तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन परीक्षा घरे लु परीक्षा

मेरो पेजमा दताथ गाईड

डिसेम्बर 2019 सालदे खि, रे स्टुरे न्ट व्यवसाय वा िाना र पेय पदार्थ उद्योग तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर
कौशल मापन परीक्षाको परीक्षण ललन, मेरो पेजमा दताथ गनप
ुथ ने भएको छ ।
मेरो पेजमा दताथ, इन्टरनेटबाट मात्र आवेदन ददन सककनेछ ।

"मेरो पेजमा दताथ गाईि" मा ववधि र प्रकियाको वणथन गररएको छ ।
सार्ै, मेरो पेज दताथ मा ननरीक्षण गररनेछ । ननरीक्षणको लाधग केही समय लाग्नेछ ।
कृपया यो गाईि ध्यानपव
थ पढ्नह
ू क
ु ोस ् र परीक्षा आवेदन अवधिको अनि नै राम्रो संग दताथ गनह
ुथ ोस ् ।
मेरो पेजमा दताथ गरे को व्यक्ततले परीक्षाको आवेदन ददन सतनेछन ् ।

परीक्षाको आवेदन लमनत होमपेजमा राखिनेछ । आवेदन ददने समय भएपनछ आवेदन ददनुहोस ् ।

परीक्षाको ववधि र प्रकिया अको पेपर "परीक्षा आवेदन गाईि" बाट जानकारी प्राप्त गनह
ुथ ोस ् ।
अक्न्तम अपिेट लमनत: 2022 साल एप्रील 1 ताररि
नबझ
ु ेको कुरा भएमा कृपया तलको नम्बरमा कल गनह
ुथ ोस ्।

सामान्य समावेशी संस्र्ा ववदे शी िाद्य उद्योग कौशल मल
ू यांकन संगठन【OTAFF】
रे स्टुरे न्ट व्यवसाय/िाना र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन परीक्षा सधिवालय
03-6261-4949（बबक्जनेस िे 9：00～12：00、13：00～17：00）
※बबक्जनेस समय बाहे क तर्ा शननवार, आइतवार,छुट्दटका ददनहरु र वर्थको अन्त्य र नयााँ वर्थमा बबदा हुनेछ
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1. मेरो पेजमा अस्र्ायी दताथका लागग आवेदन ददनुहोस ्
① OTAFF को होमपेजमा गई सुन्तला रङ्गको तोकुतेइ गीनोउ 1 नम्बर कौशल मापन परीक्षा “特定技能 1
号技能測定試験” मा धर्च्नुहोस ्।

し ん き とうろく

पेजको माधर्को भागमा भएको “国内試験マイページ新規登録” मा क्तलक गनह
ुथ ोस ्।
【कम्प्युटरको क्स्िन】

【मोबाइल फोनको क्स्िन】
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② तपाईको ईमेल ठे गाना लेिेर "送信する" बटन धर्च्नुहोस ् ।

दताथ गररएको ईमेलमा OTAFF
बाट महत्वपण
ू थ ईमेल पठाइनेछ,
त्यसैले आफैले िेक गनथ लमलने
ईमेल ठे गाना प्रयोग गनह
ुथ ोस ् ।

यो ईमेल ठे गाना मेरो पेज दताथ
पूरा गरे पनछ लग ईन गने

आईिी हुने भएकोले गदाथ ,एउटै
ईमेल ठे गानाले िेरै व्यक्ततको

मेरो पेज दताथ गनथ लमलने छै न ।

③ "送信する" बटन धर्िेमा ननम्न क्स्िन दे िा पनेछ।
【नोट】 यो िरणमा अझै दताथ पूरा भएको हुाँदैन।
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2. तपाईंले OTAFF बाट मेरो पेज अस्र्ायी दताथको लागग ईमेल प्राप्त गनुह
थ ु नेछ
इनपुट गरे को ईमेल ठे गानामा, ननम्न सामग्रीको सार्मा मेरो पेज अस्र्ायी दताथ ईमेल प्राप्त
गनह
ुथ ु नेछ ।

ईमेलमा लेखिएको URL मा क्तलक गरे र मेरो पेज दताथ फारम िोलनुहोस ्।

【नोट】 तलको ① अर्वा ② को अवस्र्ामा पुनः अस्र्ायी दताथको लाधग आवेदन ददनुहोस ्।

① 1 िण्टा लभत्र ईमेल नआएको अवस्र्ामा ② ईमेल आएपनछ 24 िण्टा भन्दा बढी बबतेको अवस्र्ामा

नयााँ दताथ गदाथ यी साविानी अपनाउनुपने

कुराहरू सिैँ प्रदलशथत हुन्छन ्।
वववरणहरू ननश्िय गरी, समस्या नभएमा
दताथ प्रकिया जारी राख्नुहोस ्।

4

3. दताथका लागग आवश्यक जानकारी प्रववष्ट गनुह
थ ोस ्
लेखिएका सबै ववर्यहरूमा आवश्यक जानकारी प्रववष्ट गनह
ुथ ोस ्।
【नोट】

प्रववष्ट ववर्यहरूमा ननयमहरू छन ्।

प्रत्येक ववर्यमा ननयमहरू लेखिएका हुनाले ती ननयमहरू राम्रोसाँग ननश्िय गनह
ुथ ोस ्।

A1～A3 【परीक्षा योग्यताको पुष्ष्ट】

यदद " a を満たしていない"ियन गरे मा,रातो शब्दले "特定技能
の国内受験資格を満たさない可能性があります。" प्रदलशथत
हुन्छ । परीक्षा ददन आवश्यक पने परीक्षा योग्यता पुरा हुाँदैन भन्ने
लाग्दछ भने कृपया मेरो पेज दताथ रद्द गनह
ुथ ोस ् ।

यदद "該当しています" ियन गरे मा,रातो शब्दले "特定技能の
国内受験資格を満たさない可能性があります。" प्रदलशथत

हुन्छ । परीक्षा ददन आवश्यक पने परीक्षा योग्यता पुरा हुाँदैन भन्ने
लाग्दछ भने कृपया मेरो पेज दताथ रद्द गनह
ुथ ोस ्।
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यदद "いいえ" ियन गररएको छ भने, मेरो पेज दताथ गनथ सककदै न,
कृपया मेरो पेज दताथ रद्द गनह
ुथ ोस ्।

B1、B2、C1～C6 【पंजीकृत व्यष्तत जानकारी ①】

पासविथका लाधग अरूले
सक्जलै पदहिान गनथ

सतने िालका तयारे तटर
जस्तै आफ्नो नाम वा
जन्म लमनतहरु प्रयोग
नगनह
ुथ ोस ्।
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कसथरलाई फ्रेम लभत्र पारर क्तलक गरे मा तयालेन्िर प्रदशथन हुनेछ । आफ्नो
जन्म लमनतलाई वर्थ, मदहना र ददन को िमले तयालेन्िर बाट ियन गनह
ुथ ोस ्
। कृपया महत्वपूणथ जानकारी भएको हुनाले, गलती नगनुथ होला ।

यदद तपाईंको राष्रको नाम ववकलपमा

छै न भने, कृपया फोन माफथत OTAFF
मा सम्पकथ गनह
ुथ ोस ्।

03-6261-4949 (बबक्जनेस िे 9:00～
12:00、13:00～17:00)

तपाईलाई लागू हुने कुरा छान्नुहोस ्
। एक भन्दा बढी ियन गनथ सतनु
हुनेछ ।

D1、E1～E4【本人証明書】

रे लसिेन्स कािथ वा JAPAN VISA को नम्बर

होइन। Passport No. प्रववष्ट गनह
ुथ ोस ्।

यदद फ्रेम लभत्र क्तलक गनुथभयो भने,

ननवास क्स्र्नत प्रदशथन हुनेछ। तपाईलाई
लागू हुने एउटा छान्नुहोस ्।

F1～F4【दताथ गनेहरुको जानकारी ②】
जापान लभत्र सम्पकथ गनथ सककने
नम्बर दताथ गनह
ुथ ोस ्।

यदद तपाईं जापान बादहर

बस्नुहुन्छ भने, "日本国外"
ियन गनह
ुथ ोस ्।
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【F3

顔写真】

तलका 2

र

ववधिहरू मध्ये कुनै एउटा ववधिबाट फोटो दताथ गनह
ुथ ोस ्।

【नोट】 फोटोका ननयमहरू राम्रोसाँग पढे पनछ फोटो खिच्नुहोस ्।

ननयम अनुसार नभएको फोटोलाई पदहलेकै क्स्र्नतमा फकाथइनेछ।
मा क्तलक गर्यो भने तपाईंको मोबाइल फोन वा कम्प्युटरको फोलिरसाँग कनेतट हुनेछ। पदहले नै

खििेको फोटो ियन गरी,

को साइिमा सानो फोटो प्रदलशथत भएको कुरा (मोबाइल फोनमा मात्र) र

फाइलको नाम प्रदलशथत भएको कुरा ननश्िय गनुथहोस ्।

मा क्तलक गर्यो भने तयामेरा िुलछ र तपाईंले फोटो खिच्न सतनुहुन्छ।

फोटो खिच्दा ननम्न ①～② का कुराहरू गनुथहोस ्।

※तयामेराको क्स्िन प्रदलशथत नभएको िण्िमा, स्िोल गरी तल जानुहोस ्। तल तयामेराको क्स्िन प्रदलशथत भइरहे को हुन
सतछ।

① टाउको र िााँटीको क्स्र्नत ननलो फ्रेमसाँगै ननिाथरण गरर, "さつえいする" बटन धर्च्नुहोस ् ।

② तपाईंले खिच्नु भएको फोटो प्रदलशथत हुने भएकाले । यदद त्यो फोटो प्रयोग गनथ िाहानुहुन्छ भने, "このしゃしんをつ
かう" बटन फेरर फोटो खिच्न िाहानुहुन्छ भने, "もう 1 ど さつえいする" बटन क्तलक गनह
ुथ ोस ्।

【नोट】यो सुवविा Internet Explorer मा प्रयोग गनथ सककदै न ।

“このしゃしんをつかう” मा धर्च्यो भने फोटो प्रदलशथत नभईकन रातो अक्षरमा “※さつえいした写真をつかいます”

भनेर आउाँ छ। ठीकसाँग दताथ भएको हुने हुनाले, त्यनतकै प्रकियालाई अनि बढाउनुहोस ्।
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G1～G5【समर्थन कमीहरूको जानकारी】

समर्थन कमीहरूको बारे मा
स्पष्टीकरण र *नोटहरू*
पढ्नुहोस ् अनन“はい” वा

“いいえ” ियन गनह
ुथ ोस ् ।

यदद "はい" ियन गनह
ुथ ु न्छ भने, G2, G3, G5
आवश्यक आइटम हुनेछ । यदद सहमत हुनुहुन्न,
वा यदद समर्थन कमीहरू छै नन ् भने, "いいえ"
ियन गरर H１～H６ आईटममा जानुहोस ्।

यहााँ B1 मा लेिेको ईमेल ठे गाना प्रववष्ट
नगनह
ुथ ोस ्।
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J1～J2【प्रश्नावली】
भववष्यमा हुने परीक्षण प्रशासनमा सहयोग पुग्ने भएको हुनाले कृपया प्रश्नावलीमा सहयोग गररददनुहोला ।
प्रश्नावलीको उत्तर वैकक्लपक हो।
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K [व्यष्ततगत जानकारीको ह्यान्डललंगको बारे मा]
व्याख्या ध्यानपूवक
थ पढ्नुहोस ् र "同意します" वा "同意しません" ियन गनह
ुथ ोस ्।

मेरो पेज दताथ गनथ, व्यक्ततगत जानकारीको ह्यान्िललंगमा तपाईको सहमनत हुनु पछथ ।

यदद "同意しません" छनौट गरर "確認画面へ" बटन क्तलक गनभ
ुथ यो भने, "マイペ
ージ登録をするには、個人情報の取り扱いについて同意する必要があります"
प्रदलशथत हुन्छ।

दताथ गनथ, "OK" क्तलक गरर , " K 個人情報の取り扱いについて" मा फकी "同意し
ます"छनौट गनह
ुथ ोस ्।
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4. "確認画面へ" बटन गर्चेर लेखखएका जानकारीहरुको पुष्ष्ट गनुह
थ ोस ्
फारममा भनप
ुथ ने सबै जानकारी भरे पनछ

मा क्तलक गनह
ुथ ोस ्।

(1) प्रववष्ट ननयम अनस
ु ार प्रववष्ट नभएका आइटमहरू सच्याउने
ननयम अनुसार जानकारी नभररएको िण्िमा

मा क्तलक गरे तापनन अको क्स्िनमा पररवतथन

हुाँदैन। रातो अक्षरमा त्रुदट प्रदलशथत हुन्छ।

यदद ननयमहरु अनुसरण भएका छै नन ् भने नत आईटमहरुको जानकारी,आईटम प्रववक्ष्टको ननयम अनुसरण
गदै सच्याउनुहोस ्।

（2）इनपुट सामग्री सही छ कक छै न जााँच गनह
ुथ ोस ्
यदद ननयम अनुसार इनपुट भएका छन ् भने,"入力内容の確認" भन्ने स्िीन प्रदलशथत हुनेछ।

इनपुट जानकारी राम्रोसाँग पढी, गलती नभएमा पेजको तलको भागमा भएको
क्तलक गनह
ुथ ोस ्।

इनपुट जानकारी गलत भएमा

मा

मा क्तलक गरी, गलत कुराहरू सच्याउनुहोस ्।

ववशेर् रूपमा, नाम, जन्म लमनत, ललङ्ग र राष्रीयता सही तररकाले प्रववष्ट
गररएको छ वा छै न ननक्श्ित गनुह
थ ोस ् ।

परीक्षाको लाधग आवेदन ददइसकेपनछ सच्याउन सककाँदै न।
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5.「マイページ登録申込を受け付けました」को ष्स्िन प्रदलशथत भएको कुरा ननष्श्चत
गरे र ब्राउजर बन्द गनह
ुथ ोस ् ।
मेरो पेज दताथ आवेदन पूरा भयो भने, त्यसको 1 िण्टा लभत्र तपाईंले “とくていぎのうしけん

マイページ

のとうろくをうけつけました【OTAFF】” ववर्य भएको ईमेल प्राप्त गनह
ुथ ु नेछ।
ईमेल प्राप्त नभएको िण्िमा, 24 िण्टा लभत्र OTAFF मा फोन गनुह
थ ोस ्।
OTAFF: 03-6261-4949 (बबक्जनेस िे 9:00～12:00, 13:00～17:00)
※ नोट:

तल दे खाइएको ष्स्िन प्रदलशथत हुनु अनघ ब्राउजर बन्द गनभ
ुथ यो भने, आवेदन पूर्थ नभएको
अवस्र्ा हुनेछ। तसर्थ प्रदशथनलाई राम्रोसंग ननष्श्चत गरे र मात्र ब्राउजर बन्द गनह
ुथ ोस ्।

मेरो पेजमा दताथको लागी जााँि हुनेछ ।
जााँिको लाधग आवेदन दताथ वववरण ननश्िय ईमेल प्राप्त भएपनछ 5 बबक्जनेस ददन जनत लाग्छ।

परीक्षा आवेदन लमनत आउन１ मदहना जनत बााँकी भएपनछ मेरो पेजको स्वीकृनत कायथ रोककनेछ।
परीक्षा ददन िाहने समय ननिाथरण गररसकेको व्यक्ततले मेरो पेजमा दताथको लाधग सकेसम्म
िााँिो आवेदन ददनुहोस ्।

मेरो पेजमा दताथ पूरा नभएका व्यक्ततले परीक्षाको लाधग आवेदन ददन सतदै नन ् ।
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6. मेरो पेजमा दताथ आवेदन गरे पनछ ५ बबष्जनेस ददन लभत्र प्राप्त गररने ईमेल
पुष्ष्ट गने
मेरो पेजको दताथ वववरण OTAFF द्वारा जााँि गररनेछ।

जााँि पूरा भएपनछ, दताथ गररएको ईमेल ठे गानामा ① “【じゅうよう】とくていぎのうしけん

マイペー

おねがい【OTAFF】” अर्वा ② “とくていぎのうしけん

マイペー

ジ

じょうほう へんこうの

ジの

とうろくが かんりょうしました【OTAFF】” ववर्य भएको ईमेल पठाइनेछ।

कृपया तपाइाँको ईमेल राम्रोसंग बारम्बार जााँि गनह
ुथ ोस ्।

यदद ① ववर्यको ईमेल प्राप्त गनभ
ुथ यो भने, ② ववर्यको ईमेल पठाउाँ दा सम्म,सुिार दोहोयाथउनुहोस ्।
① ववषय：【じゅうよう】とくていぎのうしけん マイページじょうほう へんこうのおねがい
【OTAFF】
यो ववर्य लेखिएको ईमेल प्राप्त गरे को व्यक्ततको दताथ वववरणमा त्रुदट भएको हुने हुनाले, दताथ गरे को
जानकारी सच्याउनुपनेछ। (त्रुदटको उदाहरण: पासपोटथ नम्बर फरक, फोटो ननयम अनुसारको नभएको,
आदद) सच्याउनको लाधग 1～4 का प्रकियाहरू गनह
ुथ ोस ्।
1．मेरो पेजमा लगइन

ईमेलमा लेखिएको URL क्तलक गरर, ईमेल ठे गाना (ID) र पासविथ (PASS) प्रववष्ट गनह
ुथ ोस ्, र "ログイン
" बटन धर्च्नुहोस ्।

अस्र्ायी दताथ आवेदनको लाधग प्रयोग गररएको
ईमेल ठे गाना (ID) र अस्र्ायी दताथको समयमा
सेट गररएको 10 वा सोभन्दा बढी～30 वा
सोभन्दा कम तयारे तटरको लसंगल-बाइट

अलफान्यूमेररक वणथ भएको पासविथ (PASS)
प्रववष्ट गनुह
थ ोस ्।

★लगइन गनथ नसकेको खण्डमा...
＜पासविथ बबसेको िण्िमा＞
लगइन बटन तल भएको

क्तलक गरी क्स्िनको ननदे शन अनुसार पासविथ ररसेट गनुथहोस ्।

बाट नयााँ पासविथ दताथ गनथ सककन्छ। यसमा

＜अन्य कारणले गदाथ लगइन गनथ नसकेको िण्िमा＞
लगइन बटन तल भएको

मा क्तलक गनुह
थ ोस ्। त्यहााँ समस्या अनुसारको

समािान ववधिहरू लेखिएका छन ्। ती वववरण अनुसार आवश्यक समािान प्रकिया गनह
ुथ ोस ्।
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2．दताथ गररएका जानकारी को सुिार

“登録情報の編集” मा क्तलक गरी, हाल दताथ गररएको जानकारी ननश्िय गनह
ुथ ोस ्।
गलती भएको भएमा, सही जानकारी प्रववष्ट गनह
ुथ ोस ्।

＜फोटो पररमाजथन गदाथ＞ आईटमहरू पररमाजथन गने : F3 अनुहार फोटो
फोटोका ननयमहरू राम्रोसाँग ननश्िय गरी, F3 अनुहारको फोटोमा “写真のルール” बमोक्जम नयााँ फोटो
अपलोि गनह
ुथ ोस ् वा
फोटोका ननयमहरू

बटनबाट फोटो खिच्नुहोस ्।

बाट ननश्िय गनथ सककन्छ।

यो गाईिको पष्ृ ठ 8 मा खिच्ने तररका लेखिएको छ।

फोटो अपलोि भएपनछ B2 को पासविथ प्रववष्ट गनह
ुथ ोस ्।

यहााँ क्तलक गरे मा फोटो को प्रदशथन हुनेछ । फेरर
एकपटक जााँि गनुह
थ ोस ्।

“登録情報の編集” को क्स्िनमा नयााँ फोटो दताथ गरे पनछ
पनन (यहााँ) पदहले दताथ गररएको फोटो नै प्रदलशथत हुन्छ।
हटाउन सककाँदै न। ठीकसाँग नयााँ फोटो दताथ भएको िण्िमा,

“ファイルの選択” को छे उमा फाइलको नाम प्रदलशथत हुन्छ।
※मोबाइल फोनबाट सञ्िालन गरररहे को िण्िमा, फाइलको
नाम र सानो साइजको नयााँ फोटो प्रदलशथत हुन्छ।

＜फोटो बाहेकका आईटमहरू पररमाजथन गने खण्डमा＞

सोही क्स्िनबाट अन्य आईटमहरू पररमाजथन गनथ पनन सककन्छ। सही ढं गमा जानकारी प्रववष्ट गरे पनछ B2
को पासविथ प्रववष्ट गरी
【नोट】

मा क्तलक गनह
ुथ ोस ्।

B2 को पासविथ प्रववष्ट गरे न भने फोटो र अन्य वववरणहरू पररवतथन गनथ सककाँदै न।
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３．सुिार गररएको िाटा सेभ

पुक्ष्टकरण क्स्िनमा फेरर एक पटक दताथ जानकारी ननश्िय गरी,
जानकारी गलत भएमा

मा क्तलक गनह
ुथ ोस ्।

लाई धर्िेर सुिार गनह
ुथ ोस ्।

सुिार कायथ पूरा भएपनछ मेन्यु क्स्िनको “登録情報の編集” मा सुिार गररएको वववरण प्रदलशथत हुन्छ।
सार्ै दताथ गरे को ईमेल ठे गानामा “【じゅうよう】とくていぎのうしけん マイページの とうろく
を

へんこうしました【OTAFF】” ववर्य भएको ईमेल पठाइनेछ।

４．समाप्त
संशोिन पूरा भएपनछ तलको क्स्िन प्रदलशथत हुन्छ। संशोधित वववरण OTAFF द्वारा पुनः जााँि गररन्छ।
पुनः जााँि गदाथ फेरर त्रुदट भेदटएको िण्िमा, 14 पष्ृ ठ ① को ववर्य भएको दताथ जानकारी पररवतथन गनह
ुथ ु न
अनुरोि लेखिएको ईमेल पठाइनेछ। पुनः संशोिन गरी, 16 पष्ृ ठ ② को ववर्य भएको मेरो पेजमा दताथ पूरा
भयो भन्ने ईमेल प्राप्त नगरे सम्म संशोिन गरररहनुहोस ्।

② ववर्य:とくていぎのうしけん

マイページの

とうろくが

かんりょうしました 【OTAFF】

यो ववर्यको ईमेल, रे स्टुरे न्ट व्यवसाय वा िाना र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगको तोकुतेइ गीनोउ परीक्षा
को मेरो पेजमा दताथ पूरा गरे काहरुलाई ईमेल पठाइनेछ ।

मेरो पेजमा लगईन गनथ, अस्र्ायी दताथ आवेदनको लाधग प्रयोग गररएको ईमेल ठे गाना（ID）र अस्र्ायी
दताथको समयमा सेट गररएको 10 भन्दा बढी 30 तयारे तटर लभत्रको लसंगल-बाइट अलफान्यूमेररक वणथ
(PASS) प्रयॊग गनह
ुथ ोस ् ।

परीक्षाको लाधग आवेदन मेरो पेज बाट गनुथ पने भएकोले, सदह तररकाले लगइन गनथ सककने वा नसककने
कुरा परीक्षा आवेदन अवगि अगाडडनै ननष्श्चत गनह
ुथ ोस ् ।

मेरो पेज दताथ परू ा भयो ।

परीक्षा आवेदन अवगिमा मात्र परीक्षाको लागग आवेदन ददन सककन्छ।
ध्यानपूवक
थ “試験申込ガイド” पढे र आवेदन ददनुहोस ्।
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