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१. तो�चगी कर कायार्लयको अिन्तम कर �फतार् घोषणा बारे जानकार� ! 

सन ्२०२० सालको अिन्तम कर �फतार् घोषणा, आउँदो सन ्२०२१ साल फेब्रअुर� १६ ता�रख दे�ख माचर् १५ 
ता�रक सम्म, कातायानागीच्योउ को “तो�चगी स्योउकोउ काई�गस्यो दाई हल” मा गनर् स�कन्छ | 

 

जापानमा कर �त�ररहन ुभएका सब ै�वदेशी नाग�रकहरुले स्वदेशमा रहेका आफन्तहरुलाई पसैा पठाउन ेगनुर् 
हुन्छ भने, �त आफन्तहरुको संख्या अनुसार, कर सस्तो हुने व्यवस्था छ |  

 

मूल रूपमा, आफू कामगन� कम्पनीमा, वषर्-अन्त समायोजन गन� बेलामा, “स्वदेशमा रहेका आफन्तहरुको 
ला�ग �नभर्र कटौती” लागू गरेर, लाग्न ेकरको �हसाब ग�रन्छ तर, आफू कामगन� ठाउँमा, पैसा पठाएको 
आफन्तहरु छन ्भन्ने कुराको जानकार� न�दएको भएमा, स्वयलें यसको ला�ग पहल गनुर्पन� हुन्छ | 

 

स्वदेशमा बस्ने आफन्तहरु लागू गनर्, “नाता प्रमा�णत कागजात” र “पैसा पठाएको कागजात” पेशगनर् जरुर� 

छ | 
“नाता प्रमा�णत कागजात” भन्नाले, तपा�को आयमा आ�श्रत आफन्तहरुको ठेगाना, आफूसंगको रक्तसम्बन्ध  

प्रमा�णत गन� कागजातहरु हुन ्| जस्त,ै प�रवार दतार्को एक प्र�त�ल�प, जन्म दतार् प्रमाणपत्र, �ववाह दतार्  

प्रमाणपत्र, राहदानी फोटोक�प आ�द |  

 

“पैसा पठाएको कागजात” भन्नाले, कुनै �व�ीयसंस्था माफर् त, स्वदेशका आफन्तलाई पैसा पठाएको भ�न 

प्रमा�णत गन� कागजातहरु हुन ् | जस्तै, पैसा पठाउँदा भनुर् पन� �नवदेन फारम, पसैा पठाएको प्रमाणपत्र, 

के्र�डटकाडर् प्रयोग गरेको प्रमाणपत्र आ�द |  

यस्ता कागजातहरु य�द �वदेशी भाषामा ले�खएकाछन ्भनेम जापानी भाषामा अनवुा�दत प्र�त प�न संलग्न 

राखेर पेशगनुर् पदर्छ |  

यो पटकको अिन्तम कर �फतार् घोषणामा. कायर्क्रम स्थलको भीडबाट जो�गनको ला�ग, सो�ह�दन त्यहाँ �वतरण 

ग�रने “काईज्योउ आन्नाईह्योउ” (कायर्क्रम स्थलको जानकार� ता�लका), अथवा अ�ग्रम रुपमा जार� ग�रन े

“न्यूउज्योउ सेइ�रकेन”् अथवा प्रवेश �टकट �लन जरुर� छ | 

अन्तमा, मास्क लगाउन े र हात तथा औलंाहरुको �कटाणु शोधन आ�द, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण 

रोकथाममा सहयोग गनुर्हुन अनुरोध ग�रन्छ | 
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२. माईनम्बर काडर् क� कोउ होक� श्यो (स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र) को रूपमा प्रयोग गनर् 
सम्भव बारे जानकार� ! 

सन ्२०२१ सालको माचर् म�हनाबाट, माईनम्बर काडर् स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्रको रूपमा प्रयोग गनर् स�कन े

भएकोछ |  

स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र प्रयोग गनर् आवेदन प्र�क्रया पूरा भैसकेको भए, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र (होकेन्श्यो) 

हारेप�न, माईनम्बर काडर्ले �च�कत्सा संस्थान तथा फाम�सी (औष�ध पसल) प्रयोग गनर् स�कन्छ | 

यद्य�प, “अन-्लाईन योग्यता पिुष्टकरण” गन� व्यवस्था भएका �च�कत्सा संस्थान तथा (फाम�सी) औष�ध 

पसलमा मात्र यो सु�वधा लागू हुनछे | प�हलेको क� कोउ होक� श्यो प�न, अ�हले सम्मको जस्तै प्रयोग गनर् 

स�कन्छ |  

माई नम्बर काडर्लाई क� कोउ होक� श्योको रुपमा प्रयोग गनर्को ला�ग, अ�ग्रम �नवदेन �दनु आवश्यक छ | 

क� कोउ होकेन्श्योको रूपमा प्रयोग गनर्को ला�ग �दईने �नवदेन, कम्प्यटुर तथा स्माटर्फोनबाट माईनम्बर 

पोटर्लसाईट “माईनापोटर्ल” मा लगइन ्गरेर, अन-्लाईनद्वारा प्र�क्रया चाल्न स�कन्छ | 

�शयाकुस्योको होकेन ् इय�उ-कामा, क� कोउ होकेन्श्यो प्रयोगको �नवदेन गनर् सहयोगको ला�ग, काउन्टरमा 

कम्प्यटुर रा�खएकोछ | 

उक्त कम्प्यटुर प्रयोग गनर्स�कने समय, �बहान ८:३० बज ेदे�ख बलुेक� ५:१५ बज ेसम्म रहेकोछ |  

�नवदेन �ददंा आवश्यक पन� वस्तु चाँ�ह, माई नम्बर काडर् र उक्त काडर् प्राप्त गदार् रा�खएको ४ �डिजटको 

�पन कोड़ हो | 

अवश्यप�न यो सु�वधाको उपयोग गनुर्होस ्| 
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३. नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको बारेमा जानकार� ! 
नयाँ बषर् आएप�न, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण मा सावधान रह� |  

तो�चगी नगरमा, नगरवासीहरु सबैलाई, सवर्प्रथम मास्कको प्रयोग अ�न भेिन्टलेशन त्यसप�छ ३ सघनहरु 

त्याग्ने, हातधनुे आ�द, आधारभूत संक्रमण रोकथामका उपायहरु अ�नवायर् रूपमा पालन गनर्हुन अनुरोध 

ग�रन्छ | 

३ सघनहरु भन्नाले, १.भेिन्टलेशन नभएको स्थान २. मा�नसहरुको भीड र ३. एकाकार् संग कुरागदार् �बचको 

दरू� | 

यसबाहेक, संक्रमणको जो�खम बढाउन े “५ वटा कुराहरु” मा सावधानी अपनाउन आह्वान ग�रएकोछ | 

�वशेषरूपमा, खान ेर �पउनेको साथ सामािजक जमघट, धेरै मा�नसहरु र लामो समय लगाएर खान�पन, �वना 

मास्क कुराकानी, साँगुरो ठाउँमा संगसंगै बस्नु, कामगन� ठाउँमा �वश्राम समयमा �वश्राम-क�/धुम्रपान 

क�/कपडा फेन� क� आ�द ठाउँहरु प�रवतर्न हँुदा, संक्रमणको जो�खम बढ्न ेहुनाले अत्यन्त सावधान रहन 

जरुर� छ | 

अ�न, काममा लैजाने/ल्याउन ेवाहन�भत्र प�न मास्क प्रयोग ग�र कुराकानी कमगन� गर� | 

जापानको जुनसुकै कुनामा गएप�न संक्रमण फै�लरहेकोछ | अनावश्यक तथा गैर जरुर� भ्रमण (घरबाट बा�हर 

�नस्कन ेकाम) सकेसम्म कम गर� | 

तो�चगी नगर कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई (तो�चगी अन्तरार्िष्ट्रय संस्था) मा, हरेक बषर् आयोजना ग�ररहेको 

“जापानी भाषा भाषण प्र�तयो�गता” र “तो�चगी अन्तरार्िष्ट्रय मेला” रद्द गन� �नणर्य भएको बारे जानकार� 

गराईन्छ | 

यहाँहरु सबैको समझदार�को ला�ग अनुरोध ग�रन्छ | 

 


