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१. सन ्२०१९ सालमा, कर �फतार् बारे जानकार� ! 
 

जापानको कम्प�नमा १ बषर् भन्दा ब�ढ काम गन� सबै �वदेशी बा�सन्दाहरुको पा�रश्र�मक (वेतन) बाट 
आयकर कट्ट� ग�रन्छ | त्यसलाई “गेन्सेन ्च्योउस्युउ” (कर कट्ट� रकम) भ�नन्छ | 
 

अ�न, बषर्को अिन्तम वेतन प्राप्त गदार्खेर�, आफु काम ग�ररहेको कम्प�नले सो बषर्मा कर वापत कट्ट� 
गरेको जम्मा रकम र सो बषर् भ�रको वेतन वापत प्राप्त गरेको जम्मा रकमको �हसाब गदर्छ | त्यस्तो 
प्र�क्रयालाई “नेन्माचु च्योउसेइ” बषर्-अन्त समायोजन” भ�नन्छ | 
 

य�द, स्वदेशमा तपा�को आयमा आ�श्रत व्यिक्त अथार्त ्पैसा पठाउने गनुर् भएको प�रवार भएरप�न, आफु 
काम गन� कम्प�नलाई सो कुराको जानकार� नभएर नेन्माचु च्योउसेइमा उक्त रकम �मलान नगरेको भए, 
कर कायार्लयमा गई, काकुतेई �शन्कोकु (कर �फतार्को ला�ग आवेदन) �दन स�कन्छ | 
 

सन ्२०१९ सालको कर �फतार् आवेदन (काकुतेई �शन्कोकु) �दने अव�ध, सन ्२०२० सालको फेबु्रअर� 
म�हनाको १७ ता�रक (सोमबार) दे�ख माचर् म�हनाको १६ ता�रक (सोमबार) सम्म हो | 
 

तो�चगी कर कायार्लयको काकुतेई �शन्कोकु गन� ठाउँ, कातायानागी-च्योउको “तो�चगी स्योउकोउ 
काइगीस्योको हल हो | 
 

सबै �वदेशी बा�सन्दाहरुले काकुतेई �शन्कोकु गन� हो भने �नम्न�ल�खत कागजातहरु तैयार पा�ररा�ु होला 
| 
 गेन्सेन ्च्योउस्युउ-ह्योउ 

 जाईयुर्उ काडर्को फोटोक�प 

 बसोबास शैल� सम्बिन्ध प्रमाणपत्र र 
 ब�क बूकको फोटोक�प 

 

त्यस बाहेक, तपा�को आयमा आ�श्रत प�रवार भएमा, नाता प्रमा�णत प्रमाणपत्र र पैसा पठाएको प्रमाण 
आवश्यक हुन्छ | त्यस्ता प्रमाणपत्रहरु �वदेशी भाषामा छन ्भने, जापानी भाषामा उल्था गरेको कागजहरु 
प�न संलग्न हुनु पदर्छ | 
 

पा�रश्र�मक आयको मात्र कर �फतार् आवेदन �ददंा, “�शन्कोकु A” भन्नुहोला | 
 

काकुतेई �शन्कोकु बाहेक, कर सम्बिन्ध �वस्ततृ जानकार�को ला�ग, कोकुज़ेईच्योउ (रािष्ट्रय कर एजेन्सी) 
को होमपेजको अंगे्रजी भाषा संस्करणमा हेनर् स�कन्छ |  
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२. �स�मन ्कोउयुर्उ सेन्टरको उदघाटन तथा तो�चगी सावर्ज�नक हल सन� समय 
लिम्बएको बारे जानकार� ! 
 

सन ्२०२० सालको अ�प्रल १ ता�रकमा, �स�मन ्कोउयुर्उ सेन्टर उदघाटन गन� भ�न, सन ्२०१९ 
सालको नोभेम्बर म�हनाको बुले�टनमा जानकार� प्रे�षत ग�रएको �थयो | तर, टाईफून ् १९ 
नम्बरको कारणले बाढ� प�स ��त पुयार्एको हुनाले, ममर्त कायर् गनुर् आवश्यक भएर, त्यसको 
उदघाटन आउँदो जुलाई म�हनाको १ ता�रकमा सा�रएको जानकार� गराईन्छ |   
 

उक्त अव�धको ला�ग, तो�चगी कोउ�मन्कान्को काउन्टर र हल आ�द �हनोदेच्योउको हालको 
स्थानमा संचालन हुनेछ | 
 

ध्यानमा रहोस, नयाँ सु�वधा प्रयोग गन� सम्बिन्ध अ�ग्रम आर�णको आवेदन दतार् चा�ह,ं सा�वक 
बमोिजम हुनेछ | जस्तै, प्रयोग गन� योजना गरेको �दन संग सम्बिन्धत म�हनाको ३ म�हना 
अ�घको म�हनाको प�हलो �दनबाट आर�ण आवेदन दतार् �लइनेहुनाले, सन ्२०२०सालको अ�प्रल 
१ ता�रक दे�ख लागु ग�रनेछ | 
 

सम्बिन्धत सबैमा, यस बाट पनर्गएको असु�वधाको ला�ग खेद प्रकट गद�, समझदार� र सहयोगको 
ला�ग अनुरोध ग�रन्छ |  
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३. फुरेआई बस र कुरा-ताकुको संचालनमा फेरबदल भएको बारे जानकार� ! 
 

नगर�भत्र संचा�लत फुरेआई बस र कुरा-ताकु (नगरले संचालन गरेको ट्याक्सी) को प्रयोग अझ 
सरल र सु�वधायुक्त बनाउन यसको संचालन व्यवस्थामा फेरबदल भएको कुरा जानकार� अवगत 
गराईन्छ | 
 

सब भन्दा प�हले, फुरेआई बसको भाडा शहरको जुन ठाउँबाट चढेप�न २०० येन कायम ग�रएको 
छ | अ�न, ७५ बषर् भन्दा ब�ढका व्यिक्तको ला�ग १०० येन र प्राथ�मक �वद्द्यालय उमेर भन्दा 
कमका बालबा�लकाहरुको ला�ग �न:शुल्क ग�रएकोछ | कुरा-ताकुको भाडा चाँह� ४०० येन कायम 
ग�रएको छ |  
 

यस बाहेक, नगरबासी सबैको अनुरोधमा, फ़ुरेआई बसको लाईन र समयता�लकामा प�न संशोधन 
ग�रने भएकोछ | बस हाल कुन ्ठाउँमा च�लरहेकोछ र गन्तव्य स्थानमा क�त बजे पुग्छ, भन्न े
कुरा सिजलै थाह पाउन स�कने प्रणाल� लागु ग�रने भएकोछ | 
 

फ़ुरेआई बस, सन ्२०२० सालको माचर् म�हनाको २१ ता�रक दे�ख, कुरा-ताकु चाँह� सन ्२०२० 
सालको अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक दे�ख उपरोक्त प�रव�तर्त व्यवस्था लागु ग�रनेछ | 
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४. दोन्दो या�क कायार्न्वयन बारे जानकार� ! 
 

जापानको चलन �भत्र, नयाँ बषर् स�कएप�छ, “कोस्योउगाचु” भ�नने इभेन्ट हुन्छ | त्यसको एकभागमा, नया ँ

बषर्मा सजाईएका सामग्रीहरु र परालले तैयार पा�रएका दाम्लो (डोर�) हरुको अग्लो थपु्रो बनाएर आगो लगाउन े

इभेन्टलाई “दोन्दो या�क” भ�नन्छ |  

 

“दोन्दो या�क” को �नभ्न ेबेलाको आगोमा मो�च पोलेर खादैँ, नयाँ बषर्मा �वरामी नभई स्वस्थ जीवन �बताईयोस 

भ�न प्राथर्ना गन� ग�रन्छ |  

 

तो�चगी नगरको फुिजओका र �न�शकाता �ेत्रमा उक्त इभेन्टहरु कायर्न्वयन ग�रन ेहुनाले, अवश्यप�न जापानको 

परम्परागत इभेन्टको अनभुव गनुर्हुनेछ भन्ने आशा �लइएकोछ | 

 

फुिजओका �ेत्रमा, जनवर� १८ ता�रक (श�नबार) �दउँसो १:३० बजे दे�ख ४ बजे सम्म, फुिजओका सोउगोउ 

ताईइकुकान ्द��ण �तरको पाकर् मा कायार्न्वयन ग�रनेछ | १८ ता�रक य�द मौसम खराब भएमा १९ ता�रक 

(आइतबार) लाई सा�रनेछ | 

 

�न�शकाता �ेत्रमा, जनअुर� २५ ता�रक (श�नबार) साँझ ५ बजे दे�ख ७ बजे सम्म (�म�चनो ए�क �न�शकाता) 

को पिश्चम �तरको खेतमा कायार्न्वयन ग�रनेछ | २५ ता�रकको �दन य�द मौसम खराब भएमा २६ ता�रक 

(आईतबार) लाई सा�रनेछ |  

पा�क� गको ला�ग, �न�शकाता सोउगोउ�शस्यो अथवा �न�शकाता स्योउगाक्कोउको पा�क� ग स्थललाई प्रयोग 

गनुर्होला |  


