
२०२१ साल फेब्रअुरी र मार्च महिनाको अंक                                                （ネパール語版） 

 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्र 
                                             

 

 

          

अंग्रेजी, ष्ट्िष्ट्ियााँ, कोरर्यि या उत्तर् कोरर्यि, स्पेष्ट्िश, पोततागाली, तागालोग, 

ष्ट्ियतिामी, थाई, इन्डोिेष्ट्सयाली, िेपाली र् सष्ट्जलो जापाष्ट्िज 

संघको िोम पेज (https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html) मा िेननु िोस ्। 

खावासाकी अन्तर्ाुहरिय संघ २-२ हकजनकी हिओन््यो, नाकािार्ा वडा, खावासाकी, खानािावा प्रान्त, २११-००३३, जापान 

फोन नं:044-435-7000  फ्याक्स नं:044-435-7010   https://www.kian.or.jp/   ईमेल：kiankawasaki@kian.or.jp 

******************************************************************************************** 

आय वििरण घोषणा "खाकुतेइ विन्कोकु" िम्बवन्ि  
२०२० िाल जनिरी १ ताररख देवख वििेम्बर ३१ ताररख सम्मको आय रकम (आम्दानी तथा खर्च) अनसुार  

आयकरको लेखा परीक्षण (हिसाब) गरर आय हििरण घोषणा गर्छौ। स्िरोजगार, कृहष, एक भन्दा बढी  व्यिसायमा  

लागेका व्यहििरु आहदले आय हििरण घोषणा गनै पने िुन्र्छ। तलब हलएर काम गने धेरै जस्तो व्यहििरुले आय  

हििरण घोषणा गनच आिश्यक रै्छन् । तर, तल उल्लेहखत गररएका हनम्न व्यहििरुले भने घोषणा गनै पने िुन्र्छ।  
・िाहषचक तलब २० करोड येन भन्दा बढी िुने व्यहि  

・दईु भन्दा बढी ठाउबँाट तलब हलएर काम गने गरेको व्यहि आहद 
 

हभसा निीकरण तथा पररितचन गदाच आय हििरण घोषणा गरेको कागजपत्रको प्रहतहलहप पेस गनुच पने पहन िुन सक्र्छ।  

त्यसैले यसलाई सरुहक्षत साथ राख्निुोस्।  

●यहद तपाइमँा हनभचर रहिआएको तपाइकँो आफ्नो देशमा बस्ने पररिार र्छ भने तपाइलेँ हनभचरता कटौती गरर हलन सक्निुुनेर्छ। 

  जापानमा पररिार सगैँ काम गदै बसेको तर हनभचरता कटौती नगरेको व्यहििरुले पहन रु्छट्टै आय हििरण घोषणा गरर कर हफती हलऔ।  
 

घोषणा गने अिवि: २०२१/२/१६ (मंगलबार) देवख २०२१/३/१५ (िोमबार) िम्म 

आय वििरण घोषणा "खाकुतेइ विन्कोकु" गदाा आिश्यक पने कुराहरु: 

१. आय हििरण घोषणा फाराम (कर कायाचलयमा राहखएको िुन्र्छ)    - घोषणा फाराम आहदमा "माई नम्बर" भने ठाउ ँिुन्र्छ । 

२. अहघल्लो िषचको आय रकम थािा िुने कागजपत्र (कर कटौती गरेको कागज िा पैसा हतरेको कागजपत्र)  ३. “जाईररय ुकाडच” (जापानको बसाई दताचपत्र) 

४. हनभचरता कटौतीका लाहग आिश्यक कागजपत्रिरु ( तपाइमँा हनभचर रहिआएको तपाइँको आफ्नो देशमा बस्ने पररिारको जन्मदताच प्रमाणपत्र र उि 

व्यहिको नाममा पैसा पठाएको कागजपत्र आहद )  

५. स्िास््य बीमा कटौतीको लाहग आिश्यक कागजिरु (स्िास््य बीमा कटौतीको प्रमाणपत्र)      ६. हर्हकत्सा खर्च कटौती (हबलिरु)  

७. र्छाप अथिा िस्ताक्षर आहद 
 

खािािाकीको कायाालयहरु िम्पका  गने ठाउँ तपाइँ बस्ने ििा 

खािासाकी उत्तरी कर कायाचलय २-४-३ हिसामोतो, ताकार् ुिडा, खािासाकी   (044-852-3221) नाकािारा िडा, ताकार् ुिडा र हमयामाए िडा 

खािासाकी पहिमी कर कायाचलय १-३-१४ खामीआसो, आसो िडा, खािासाकी   (044-965-4911) तामा िडा र आसाओ िडा 

खािासाकी दहक्षणी कर कायाचलय ३-१८ एनोहकच्यो, खािासाकी िडा, खािासाकी  (044-222-7531) खािासाकी िडा र  साईिाई िडा 

●राहरिय कर कायाचलयको िोमपेजबाट अंगे्रजीमा पहन जानकारी प्राप्त गनच सक्न ुिुनेर्छ । 

   आयकरको बारमेा जानकारी होमपेज https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm 

स्थानीय प्राविकरण अन्तराावरिय िघंको होम पेज  http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html 

(अंग्रेजी, जमचनी, हर्हनया,ँ कोररयन/उत्तर कोररयन, फे्रन्र्, स्पेहनश, पोतुचगाली, तागालोग, हभयतनामी, इन्डोनेहसयाली, थाई, रुसी, बमेली भाषाको पेज पहन र्छ।) 
 

************************************************************************************** 

भेटघाट तथा छलफल कायाक्रम ～इन्िोनेवियाली खाना～ 

लोकवप्रय इन्िोनेवियाली खाना "नाविगोरने" पकाई हरेौं ! ZOOM माफा त गररने िांस्कृवतक पररचय र प्रविक्षकिगँको अन्तवक्रा या कायाक्रम पवन छ! 
 

वमवत र िमय: २०२१/ २/ २७ (शहनबार)  हबिान ११:०० बाट हदउसँो २: ०० सम्म  (अनलाइन)   िहभावगता िुल्क: हन: शलु्क 

प्रविक्षक: जेनी मीउरा (इन्डोनेहसयन नागररक)     खानाको पररकार: “नाहसगोरेन” तथा अन्य     

आिेदन वदने तररका: िोमपेजको अथिा िुलाक पत्र माफच त तल लेहखएको व्यहिगत जानकारी लेखेर आिेदन हदनिुोस्।      

१. कायचक्रमको नाम " इन्डोनेहसयन खाना"   २. सिभागीको नाम   ३. ठेगाना    ४. ईमेल    ५. फोन नम्बर  

आिेदन फारम URL https://www.kian.or.jp/wf/ 

आिेदनको म्याद: २०२१/२/१६ 

※हिस्तृत जानकारीको लाहग पर्ाच (फ्लायर), केन्रको िोमपेज, फेसबकु्क िेनुच  िोस् अथिा केन्रमा सम्पकच  गनुच िोस ्।  

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले यस पटक ZOOM माफच त अनलाइन प्रसारण गररनेर्छ। 

https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm
http://www.clair.or.jp/tagengorev/
https://www.kian.or.jp/wf/


केन्रको कायाक्रमहरु 

कक्षा र कायाक्रम वमवत र िमय िहभावगता वििरण 

हिदेशीिरुको लाहग रमाईलो र उपयोगी 

जापाहनज भाषाको कक्षा 

 

 

 
➢ कोरोन भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको 

कारणले गदाच जापाहनज भाषाको कक्षा 

संर्ालन िुने हदनिरु पररितचन िनु पहन 

सक्र्छ। 

हबिानको कक्षा (प्रत्येक मंगलबार र शकु्रबार)  

जनिरी २६ ताररख देहख  

हबिान १०:५० बाट ११:५० 
 

➢ केहि प्रश्न भएमा िामीलाई सम्पकच  गनुचिोस्। 

९,३५० येन 
पाठ्यक्रमको शलु्क अलगै लाग्न े

शरुु देहख (िीरागाना देहख) माहथल्लो ति 

सम्मको ९ देहख ११ िटा कक्षा र्छ। 

हबिानको कक्षामा बच्र्ा िेररहदने (१ िषच 

भन्दा माहथको) सहुिधा र्छ।  

धमाधम आिेदन हलदै ! कृपया फोटो एक 

प्रहत (३X४cm को) हलएर आउनुिोस् । 
राहतको कक्षा (प्रत्येक बधुबार) 

जनिरी २७ ताररख देहख 

साझँ ६:३० बाट ८:००   
 

➢ केहि प्रश्न भएमा िामीलाई सम्पकच  गनुचिोस्। 

३,७०८ येन 
पाठ्यक्रमको शलु्क अलगै लाग्न े

हिदेशी हिद्याथीिरुको जापाहनज 

 भाषाको ििृत्ि-कला प्रहतयोहगता 

  

 

 

 

फेब्रअुरी  ६ ताररख（शहनबार）    

हदउसँो १:०० बाट ३:३० 

अिलाइि प्रिारण  

 वन:िलु्क 

 तलको QR कोडबाट प्रहतयोहगता 
िेनच सक्नु िुन्र्छ 

। 

वकृ्तत्व-कला प्रहतयोहिता अनलाइनबाट 

प्रसार्ण िरर्नेछ। 

हिदेशी अथिा हिदेशसगँ जोहडएको 

 बालबाहलकािरुको कक्षा "तेराकोया" 

 

 

 

फेब्रअुरी १३, २० र २७ ताररख (शहनबार) 

मार्च ६, १३, २० र २७ ताररख (शहनबार) 

हबिान १०:०० बाट ११:०० 

 
(कक्षाको योजना) 

वन:िलु्क 

आिेदन हदनु पने 

(अहभभािकले पयुाचउन र हलन 

आउनु पने) 

जापाहनज भाषा राम्ररी नआएर 

हिद्यालयको पढाईमा समस्या परेको 

हिदेशी अथिा हिदेशसगँ जोहडएको 

बालबाहलकािरुको लाहग, जापाहनज भाषा 

तथा हिद्यालयको पढाईमा सियोग गने 

कक्षा िो। 

िसन्त ऋतुको हबदामा संर्ालन गररने 

बच्र्ािरुको हिदेशी 

भाषाको कक्षा 

बच्र्ािरुको अंग्रेजी कक्षा A 

बच्र्ािरुको अंग्रेजी कक्षा B 

बच्र्ािरुको स्पेहनश कक्षा 

२०२१ साल 

मारु् २९ तारर्ख (सोमबार्) देहख  

३१ तारर्ख (बनधबार्) 

 

३,३०० येन  

(पाठ्यक्रमको शलु्क सहित) 

जनवर्ी अन्त्य देहख आवेदन शनरु 

हिदेशी हशक्षकिरु सगँ अंग्रेजी (प्राथहमक 

हिद्यालय १ देहख ४ कक्षा) र स्पेहनश 

(प्राथहमक हिद्यालय १ देहख ५ कक्षा) 

हसकौं। 

खािासाकी शिर र हब्रटेनको शेफील्ड 

शिर बीर्को मैत्री सम्बन्धको ३०औ ं

िाहषचकोत्सि  

भब्य सांगीहतक कायचक्रम 

“नोररको ओगािा हपआनो कन्सटच”  

 

२०२१ साल मारु् १३ तारर्ख (शहनबार्) 

पहिलो सो हदउसँो २:३० बाट शनरु   

(हदउँसो २:०० बाट प्रदशचनी िलमा प्रिेस गनच पाउन)े 
 

दोश्रो सो बेलनकी ७:०० बाट शनरु  

(साझँ ६:३० बाट प्रदशचनी िलमा प्रिेस गनच पाउने) 
 
खावासाकी अन्तर्ाुहरिय केन्र िल 

(२ पटक प्रसार्ण िरर्नछे।) 

अहिम हटकेट २००० येन  

कायुक्रमको हदनमा हटकेट हकनेमा 

२५०० येन (सीट बााँकी भएमा मात्र)  

जनवर्ी १२ तारर्ख (मंिलबार्) देहख 

HP, टेहलफोन तथा केन्रमा आई 

हनबेदन हदनसक्नन िुन्छ।  

 

हवश्वभरर्को ठनल-ठनला अकेस्ट्िा र् 

संगीतकारिरूको साथ हिटेन र् जापानमा 

सांिीहतक कायुक्रम तथा हवहभन्न 

कन र्ािरुमा सहक्रय र्िदै आउनन भएको 

नोरर्को ओिावा ज्यकूो हपयानो कन्सटु 

आयोजना गदैर्छौं।   

नछनटाउनन िोला! 

 

************************************************************************************** 

खािािाकी अन्तराावरिय केन्रको विदेशीको लाष्ट्ग पर्ामशा िेिा 

ष्ट्वष्ट्िन्ि िाषा बाट एकै ठाउँमा पर्ामशा वलन सष्ट्किे "िान ्स्टप केन्र" 
केष्ट्ि प्रश्नहरु िएमा अथवा तपाईलाई केष्ट्ि समस्या पर्मेा िामीलाई सम्पका  गिता होि्। (ष्ट्ि:शतल्क) 

 

・पर्ामशु सवेाको समय：हबिान १० बजे देहख १२ बजे सम्म र् हदउसँो १ बजे देहख ४ बजे सम्म 

・पर्ामशु सवेाको प्रत्यक्ष सम्पकच  नं.: 044-455-8811 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ प्रशासष्ट्िक अष्ट्िकृतद्वार्ा ष्ट्ि:शतल्क पर्ामशा सेवा  

(जापाष्ट्िज िाषामा मात्र पर्ामशा सेवा उपलब्ि गर्ाइिे िएतापष्ट्ि अन्य िाषामा अितवाद गर्ाई ष्ट्लिे व्यवस्थाको बतष्ट्कंग पष्ट्ि गिा सष्ट्कि,े तर् सशतल्क)  

【वमवत र िमय】२०२१/२/२१ ( आइतबार् ) र् २०२१/३/२१ ( आइतबार् )  हदउसँो २ बजे देहख ४ बजे सम्म 

【 स्थान 】खावासाकी अन्तर्ाुहरिय केन्र, दोश्रो तल्ला , संघको बैठक कोठा 

िाषा बार्  िाषा बार् 

अंग्रेजी  सोमबार् देहख शहनबार्   ष्ट्िष्ट्ियााँ सोमबार् देहख शहनबार्  

पोततागाली मंिलबार् र् शनक्रबार्   स्पेष्ट्िश मंिलबार् र् बनधबार् 

कोररयन /उत्तर् कोररयन मंिलबार् र् हबिीबार्  तागालोग मंिलबार् र् बनधबार् 

ष्ट्ियतिामी मंिलबार् र् शनक्रबार्  थाई सोमबार् र् मंिलबार् 

इन्डोिेष्ट्सयाली मंिलबार् र् बनधबार्  िेपाली मंिलबार् र् शहनबार् 

खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र 

होमपेज 

जापाहनज भाषा 


