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खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र 
 

 

 

जापाष्ट्िज, अंगे्रजी, ष्ट्िष्ट्ियााँ, कोरर्यि या उत्तर् कोरर्यि, से्पष्ट्िश, पोर्तागाली, 

र्ागालोग, ष्ट्ियर्िामी, थाई, इन्डोिेष्ट्सयाली, िेपाली र् सष्ट्जलो जापाष्ट्िज 
संघको  िोम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा िेनुुिोस् । 

खावासाकी अिराुहरि य संघ २-२ हकजुकी हिओन्च्यो, नाकािारा वडा, खावासाकी , खानािावा प्राि, २११-००३३,जापान 

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

  

आय ष्ट्ववर्ण घोषणा "खाकत रे्इ ष्ट्सन्कोकत " सम्बन्धि 
२०२१ साल जिवर्ी १ र्ारर्ख देन्धख ष्ट्िसेमे्बर् ३१ र्ारर्ख सम्म हुने १ बरु्को आय रकम (आम्दानी तथा खरु्) अनुसार 

आयकरको लेखा परीक्षण (हिसाब) िरर आय हववरण घोर्णा िर्छौ। स्वरोजिार, कृहर्, एक भन्दा बढी  व्यवसायमा लािेका 

व्यन्तििरु आहिले आय हववरण घोर्णा िनै पने हुन्च्र्छ। तलब हलएर काम िने धेरै जस्तो व्यन्तििरुले आय हववरण घोर्णा 

िनु आवश्यक रै्छन् । तर, तल उले्लन्तखत िररएका हनम्न व्यन्तििरुले भने घोर्णा िनै पने हुन्च्र्छ। 

・वाहरु्क तलब २० करोड येन भन्दा बढी हुने व्यन्ति  

・िुई भन्दा बढी ठाउँबाट तलब हलएर काम िने िरेको व्यन्ति आहि 

हभसा नवीकरण तथा पररवतुन ििाु आय हववरण घोर्णा िरेको कािजपत्रको प्रहतहलहप पेस िनुु पने पहन हुन सक्र्छ। त्यसैले यसलाई 

सुरहक्षत साथ राख्नुिोस्। 

* यहि तपाइँमा हनभुर रहिआएको तपाइँको आफ्नो िेशमा बसे्न पररवार र्छ भने तपाइँले हनभुरता कटौती प्राप्त िनु सकु्नहुनेर्छ। 

यहि हनभुरता कटौती प्राप्त िनुु भएको रै्छन् भने कमाई भएको व्यन्तिले पहन आय हववरण घोर्णा िरर कर हफती हलऔ। 

घोषणा गिे अवष्ट्ि : २०२२ साल फेब्रतअर्ी १६ र्ारर्ख (बतिबार्) देन्धख मािा १५ र्ारर्ख (मंगलबार्)   

आय ष्ट्ववर्ण घोषणा "खाकत रे्इ ष्ट्सन्कोकत " गदाा आवश्यक पिे कत र्ाहरु :  

१. आय हववरण घोर्णा फाराम (कर कायाुलयमा रान्तखएको हुन्च्र्छ)    - घोर्णा फाराम आहिमा "माई नम्बर" भने ठाउँ हुन्च्र्छ । 

२. अहघल्लो वरु्को आय रकम थािा हुने कािजपत्र (कर कटौती िरेको कािज वा पैसा हतरेको कािजपत्र)   

३. “जाईररयु काडु” (जापानको बसाई िताुपत्र) 

४. हनभुरता कटौतीका लाहि आवश्यक कािजपत्रिरु ( तपाइँमा हनभुर रहिआएको तपाइँको आफ्नो िेशमा बसे्न पररवारको जन्मिताु  

प्रमाणपत्र र उि व्यन्तिको नाममा पैसा पठाएको कािजपत्र आहि )  

५. स्वास्थ्य बीमा कटौतीको लाहि आवश्यक कािजिरु (स्वास्थ्य बीमा कटौतीको प्रमाणपत्र)  

६. हर्हकत्सा खरु् कटौती (हबलिरु)    ७. र्छाप अथवा िस्ताक्षर आहि 

खावासाकी शहरको आय वववरण घोषणा "खाकुतेइ वसन्कोकु" गरे्न स्थार्नहरु: 

   कायाालय           सम्पका  गरे्न ठाउँ    तपाइँ बसे्न वडा 

खावासाकी उत्तरी कर कार्ाचलर् २-४-३ हिसामोतो, ताकारु् वडा, खावासाकी (044-852-3221) नाकािारा वडा, ताकारु् वडा र हमर्ामाए वडा 

खावासाकी पहिमी कर कार्ाचलर् १-३-१४ खामीआसो, आसो वडा, खावासाकी (044-965-4911) तामा वडा र आसो वडा 

खावासाकी दहिणी कर कार्ाचलर् ३-१८ एनोहकच्यो, खावासाकी वडा, खावासाकी (044-222-7531) खावासाकी वडा र  साईवाई वडा 
 

◆ राहरि य कर कायाुलयको िोमपेजमा अंगे्रजी पहन जानकारी उपलब्ध र्छ। 

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

◆  स्थानीय प्राहधकरण अिराुहरि य संघको िोमपेज http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/l/index.htm  

 (अंगे्रजी, जमुनी, हर्हनयाँ, कोररयन/उत्तर कोररयन, फे्रन्च, से्पहनश, पोतुुिाली, तािालोि, हभयतनामी, इन्डोनेहसयाली, थाई, रुसी, बमेली,  

जापाहनज र सहजलो जापाहनज भार्ामा व्याख्या िररएको पेज पहन र्छ।)   

 
ष्ट्वदेशी िागरर्कहर्मा लष्ट्िर् २७ औ ंजापाष्ट्िज िाषा िाषण प्रष्ट्र्योष्ट्गर्ा 

 

ष्ट्मष्ट्र् र् समय: २०२२ साल फेब्रतअर्ी १९ र्ारर्ख (शष्ट्िबार्) ष्ट्दउाँसो १:०० देन्धख ३:३० सम्म    

स्थाि: खावासाकी अन्तर्ााष्ट्रिय केन्द्र  
 

खावासकी शिरमा बसोबास ििै जापाहनज भार्ा हसहकरिेका हविेशीिरु जो जापान आएको ५ वरु् नापुिेका 

जोसुकैले पहन जापानमा पहिलो पटक अनुभव िरेको, सोरे्को कुरािरु सुनाउने र्छन्।  

* कोरोना भाइरसको संक्रमण फैहलएको हुनाले युटु्यब (YouTube) बाट अनलाइन प्रसारण मात्र िररने जानकारी ििुर्छौ।ं 

प्रसारणको हिन (फेबु्रअरी १९ ताररख) को हिउँसो १२:३० मा यो हलंक <https://kian.or.jp/spa/> बाट िेनु सकु्नहुन्च्र्छ। 
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केन्द्रको कायाक्रमहरु 

कार्यक्रम ममति र समर् सहभागििा साराांश 
हविेशीिरुको लाहि रमाईलो र उपयोिी 

जापाहनज भार्ाको कक्षा 

 

※ZOOM को माध्यम बाट ओन्च्लाइन कक्षा 

हुने सम्भावना र्छ। 

हबिानको कक्षा (प्रते्यक मंिलबार र शुक्रबार) 

जनवरी ११ ताररख िेन्तख मारु् ११ ताररख सम्म 

हबिान ९: ५० बाट ११:५० 

हवसृ्तत जानकारीको लाहि सम्पकु िनुुिोस्।  

९,३५० येन（१७ पटक） 

पाठ्यक्रमको शुल्क अलिै लागे्न 

शुरु िेन्तख (िीरािाना िेन्तख) माहथल्लो ति 

सम्मको ९ िेन्तख ११ वटा कक्षा र्छ। हबिानको 

कक्षामा बच्चा िेररहिने (१ वरु् भन्दा 

माहथको) सुहवधा र्छ।  

धमाधम आवेिन हलिै ! कृपया फोटो एक 

प्रहत (३X४cm को) हलएर आउनुिोस् । राहतको कक्षा (प्रते्यक बुधबार) 

जनवरी १२ ताररख िेन्तख मारु् १६ ताररख सम्म 

साँझ ६:३० बाट ८:३० 

हवसृ्तत जानकारीको लाहि सम्पकु िनुुिोस्। 

४,९५० येन（९ पटक） 

पाठ्यक्रमको शुल्क अलिै लागे्न 

खावासाकी अिराुहरिय हवहनमय हनजी 

संिठन पररर्िको सानो बैठक 

िुई वटा डि म बजाउने समूिको 

िहतहवहधिरुको जानकारी र अनुभवको 

सानो प्रिशुन 

२०२२ साल फेबु्रअरी ५ ताररख (शहनबार) 

हिउँसो २:०० बाट ४:०० 

हन:शुल्क  

िोमपेजको 

आवेिन फाराम, 

फोन अथवा 

केन्द्रमा आएर 

आवेिन हिन सकु्नहुन्च्र्छ।  

लहक्षत संख्या: १०० जना मात्र , पहिले 

आउनेलाई प्राथहमकता हिईनेर्छ।   

हविेशी अथवा हविेशसँि जोहडएको 

बालबाहलकािरुको कक्षा "तेराकोया" 

 

फेबु्रअरी ५, १२, १९, २६ ताररख 

मारु् ५, १२, १९, २६ ताररख  

शहनबार हबिान १०:०० बाट ११:०० 

हन:शुल्क 

आवेिन हिनु पने 

(अहभभावकले पुयाुउन 

 र हलन आउनु पने) 

जापाहनज भार्ा राम्ररी नआएर हवद्यालयको 

पढाईमा समस्या परेको हविेशी अथवा 

हविेशसँि जोहडएको बालबाहलकािरुको 

लाहि, जापाहनज भार्ा तथा हवद्यालयको 

पढाईमा सियोि िने कक्षा िो। 

वसि ऋतुको हबिामा संर्ालन िररने 

बच्चािरुको लाहि हविेशी भार्ाको कक्षा 

・बच्चािरुको लाहि अंगे्रजी A 

・बच्चािरुको लाहि अंगे्रजी B 

・बच्चािरुको लाहि से्पहनश 

भार्ा 

मारु् २९ ताररख (मंिलबार)) िेन्तख ३१ 

ताररख (हबहिबार) सम्म 

अंगे्रजी A  हिउँसो १:०० बाट २:००  

अंगे्रजी B  हिउँसो २:३० बाट ३:३०  

से्पहनश हबिान  १०:३० बाट ११:३० 

३,३०० येन  

(पाठ्यक्रमको शुल्क सहित) 

फेबु्रअरी बाट िोमपेज माफुत 

आवेिन हिन सकु्नहुन्च्र्छ। 

हविेशी हशक्षकिरु सँि अंगे्रजी (प्राथहमक 

हवद्यालय १ िेन्तख ४ कक्षा) र से्पहनश 

(प्राथहमक हवद्यालय १ िेन्तख ५ कक्षा) 

हसकौ।ं 

ग्लोबल हसहटजन कोसु 

"औद्योहिक सिर खावासाकीसँिको 

अिराुहरिय आिानप्रिान -  

हविेशी नािररकसँिको सम्बन्ध सम्बन्तन्ध 

इहतिास" 

२०२२ साल मारु् १२ (शहनबार) 

हिउँसो १:३० बाट ३:३० 

हन:शुल्क  

िोमपेजको 

आवेिन फाराम, 

फोन माफुत 

आवेिन हिन सकु्नहुन्च्र्छ। 

लहक्षत संख्या: २०० जना सम्म, धेरै जना बाट 

आवेिन आएको खण्डमा 

लटरीबाट र्छाहननेर्छ। 

विा : कोजी हिराओ (खावासाकी 

अिराुहरि य केन्द्रका अध्यक्ष) 

 

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

केष्ट्ह प्रश्न िएमा अथवा र्पाईलाई केष्ट्ह समस्या परे्मा हामीलाई सम्पका  गिताहोला। (ष्ट्ि:शतल्क) 

२०२१ साल जतलाई बाट ZOOM प्रयोग गरे्र् ओन्लाइि पर्ामशा शतरु िएको छ！ 

     िोमपेजबाट बुहकङ्ग िनुुिोस्। 

＊परामशु सेवाको समय : हबिान ९ बजे िेन्तख ५ बजे सम्म (हिउँसो खाजा खाने समयमा पहन सेवा उपलब्ध र्छ।) 

＊ परामशु सेवाको प्रत्यक्ष फोन नं. : ０４４-４５５-８８１１ 

सम्बन्धिर् िाषाको अितवादक/सल्लाहकार् ििएको बार्हरुमा पष्ट्ि फोि माफा र् पर्ामशाको व्यवस्था छ। 

िाषा बार् िाषा बार् 

अंगे्रजी सोमबार िेन्तख शहनबार हर्हनयाँ सोमबार िेन्तख शहनबार 

पोतुुिाली मंिलबार र शुक्रबार से्पहनश मंिलबार र बुधबार 

कोररयाली/उत्तर 

कोररयाली 

मंिलबार र हबिीबार तािालोि मंिलबार र बुधबार 

हभयतनामी मंिलबार र शुक्रबार थाई सोमबार र मंिलबार 

इन्डोनेहसयाली मंिलबार र बुधबार नेपाली मंिलबार र शहनबार 

 

＊प्रशासष्ट्िक अष्ट्िकृर्द्वार्ा ष्ट्ि:शतल्क पर्ामशा सेवा  
(जापाहनज भार्ामा मात्र परामशु सेवा उपलब्ध िराइने भएतापहन अन्य भार्ामा अनुवाि िराई हलने व्यवस्थाको बुहकंि पहन िनु सहकने, तर सशुल्क) 

ष्ट्मष्ट्र् र् समय：  २०२२ साल फेबु्रअरी २१ (आइतबार) , मारु् २१ (आइतबार)      हिउँसो २ बजे िेन्तख ४ बजे सम्म  

स्थाि： खावासाकी अिराुहरि य केन्द्र िोस्रो तल्ला, संघको बैठक कोठा 

जापानिज भाषा 

खावासाकी अिराुहरि य 

केन्द्रको पेज 

 

ओन्च्लाइन परामशुको लाहि 

हनबेिन हिने पेज 


