
२०२३ साल फेबु्रअरी ～ मार्च अंक ( जनवरीको अन्तीममा प्रकाशन )        

खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य केन्द्र 
 

 
 
 

जापानी, अंगे्रजी, चिचनयााँ, कोरियन या उत्ति कोरियन, से्पचनश, पोर्तुगाली, र्ागालोग, 
चियर्नामी, थाई, इन्डोनेचियाली, नेपाली ि िचजलो जापाचनज 

संघको  होम पेज（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）मा हेनुचहोस् । 
खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य संघ २-२ ष्ट्कजुकी ष्ट्िओन्च्यो, नाकाहारा 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 ष्ट्ववरण घोषणा "खाकुतेइ ष्ट्सन्कोकु" सम्बन्धि 
 

२०२२ िाल जनविी १ र्ारिख देखख चििेमे्बि ३१ र्ारिख सम्म हुने १ बषचको आय रकम (आम्दानी तथा खर्च) अनुसार 

आयकरको लेखा परीक्षण (ष्ट्हसाब) िरर आय ष्ट्ववरण घोषणा िर्छौ। 

स्वरोजिार, कृष्ट्ष, एक भन्दा बढी  व्यवसायमा लािेका व्यन्धिहरु आष्ट्िले आय ष्ट्ववरण घोषणा िनै पने हुन्च्र्छ। 

तलब ष्ट्लएर काम िने धेरै जस्तो व्यन्धिहरुले आय ष्ट्ववरण घोषणा िनच आवश्यक रै्छन् । तर, तल उले्लन्धखत िररएका ष्ट्नम्न 

व्यन्धिहरुले भने घोषणा िनै पनेहुन्च्र्छ। 

・वाष्ट्षचक तलब २ करोड येन भन्दा बढी हुने व्यन्धि   

•िुई भन्दा बढी ठाउँबाट तलब ष्ट्लएर काम िने िरेको व्यन्धि 

・िृहनिरमा कर ष्ट्तरेको व्यन्धि (वानस्टपको लाष्ट्ि आवेिन ष्ट्िने व्यन्धि बाहेक), हाउसलोन ष्ट्लएको पष्ट्हलो बषच, ष्ट्र्ष्ट्कत्सा खर्च कटौती प्राप्त िने 

व्यन्धि आष्ट्ि 

ष्ट्भसा नवीकरण तथा पररवतचन ििाच आय ष्ट्ववरण घोषणा िरेको कािजपत्रको प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प पेस िनुच पने पष्ट्न हुनसक्र्छ। 

 त्यसैले यसलाई सुरष्ट्क्षत साथ राख्नुहोस्। 

* यष्ट्ि तपाइँमा ष्ट्नभचर रष्ट्हआएको तपाइँको आफ्नो िेशमा बसे्न पररवार र्छ भने तपाइँले ष्ट्नभचरता कटौती प्राप्त िनच सकु्नहुनेर्छ। 

यष्ट्ि ष्ट्नभचरता कटौती प्राप्त िनुच भएको रै्छन् भने कमाई भएको व्यन्धिले पष्ट्न आय ष्ट्ववरण घोषणा िरर कर ष्ट्फती ष्ट्लऔ। 

आवेदन चदने अवचि : २०२३ िाल फेब्रतअिी १६ (बिही) ～मािु १५ (बति)    

आय चवविण घोषणा "खाकत रे्इ चिन्कोकत " गदाु आवश्यक पने कत िाहरु :  

 १. आय ष्ट्ववरण घोषणा फाराम (कर कायाचलयमा रान्धखएको हुन्च्र्छ)    * घोषणा फाराम आष्ट्िमा "माई नम्बर" लेख्नुपने हुन्च्र्छ। 

२. अष्ट्घल्लो वषचको आय रकम थाहा हुने कािजपत्र (कर कटौती िरेको कािज वा पैसा ष्ट्तरेको कािजपत्र)         

३. “जाईररयु काडच”(जापानको बसाई िताचपत्र) 

४. ष्ट्नभचरता कटौतीका लाष्ट्ि आवश्यक कािजपत्रहरु ( तपाइँमा ष्ट्नभचर रष्ट्हआएको तपाइँको आफ्नो िेशमा बसे्न पररवारको जन्मिताच प्रमाणपत्र र उि 

व्यन्धिको नाममा पैसा पठाएको कािजपत्र आष्ट्ि )  

५. स्वास्थ्य बीमा कटौतीको लाष्ट्ि आवश्यक कािजहरु (स्वास्थ्य बीमा कटौतीको प्रमाणपत्र)          

६. ष्ट्र्ष्ट्कत्सा खर्च कटौती (ष्ट्बलहरु)        ७. र्छाप अथवा हस्ताक्षर आष्ट्ि 

खावािाकी शहिमा 

आवेदन चलने कायाुलय: 
         िम्पकु गने ठाउाँ    र्पाइाँ बसे्न विा 

खावासाकी उत्तरी कर कायाचलय २-४-३ ष्ट्हसामोतो, ताकारु् वडा, खावासाकी   (044-852-3221) नाकाहारा वडा, ताकारु् वडा र ष्ट्मयामाए वडा 

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

खावासाकी िष्ट्क्षणी कर कायाचलय ३-१८ एनोष्ट्कयो, खावासाकी वडा, खावासाकी  (044-222-7531) खावासाकी वडा र  साईवाई वडा 

◆ राष्ट्रि य कर एजेन्सीको होमपेजमा अंगे्रजीमा जानकारी उपलब्ध र्छ। 

   Information about Income Tax https:/www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12011.htm 

◆  ष्ट्विेशीहरुको लाष्ट्ि आय ष्ट्ववरण घोषणा आवेिन बनाउने कनचर र भने तररका (सष्ट्जलो तररका) २०२२ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/foreinggner/index..htm 

  अंगे्रजी, ष्ट्र्ष्ट्नयाँ, पोरु्चष्ट्िज, ष्ट्भयतनामी,नेपाली भाषामा व्याख्या िररएको र्छ।   

 चवदेशी नागरिकहरु िंगै गरिने आपर्कालीन अभ्याि 

नाकाहारा िमकल ष्ट्वभाि र शहरी संघको सहकायचमा ष्ट्विेशी र जापानी नािररक संिै ष्ट्मलेर आपतकालीन प्रष्ट्शक्षण अभ्यास िररनेर्छ। 

【ष्ट्िन र समय】   २०२३ िाल फेब्रतअिी २८ (मंगल)    १०:१५～११:५०   

  【स्थान】   खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य केन्द्रको प्रवेशद्वार अिाष्ट्डको आँिन  

【ष्ट्वषय】  「भूकम्प कार」मा ठूलो भूकम्पको अनुभव िने आष्ट्ि 

【लागे्न शुल्क】 ष्ट्न:शुल्क 

【आवेिन】  र्ाष्ट्हदैनँ  

【सम्पकच 】   खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य केन्द्र   

फोन（044－435-7000）、केन्द्रमा पाल्नुहोला、ई-मेल（kiankawasaki@kian.or.jp）   

उपहाि स्वरुप 

आपर्कालीन 

खाना चदईनेछ！ 

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/foreinggner/index..htmf
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२०२३ िाल जनविी ～ मािु िम्म िेन्टिमा हुने कायुक्रम 

कक्षा・कायुक्रम चदन ि िमय िहिाचगर्ा िािांश 

ष्ट्विेशीहरुको लाष्ट्ि रमाईलो र उपयोिी 

जापाष्ट्नज भाषाको कक्षा   

 

※ZOOM बाट ओन्च्लाइन क्लास हुने 

सम्भावना र्छ। 

ष्ट्बहानको कक्षा (प्रते्यक 

मंिलबार र शुक्रबार) 

जनवरी १० ～ मार्च ७  

९:५० ～ ११:५० 

ष्ट्बसृ्तत जानकारीको लाष्ट्ि 

सोध्नुहोला।  

९,३५० येन（१७ पटक） 

पाठ्यक्रमको शुल्क अलिै लागे्न 
 

शुरु िेन्धख (हीरािाना िेन्धख) माष्ट्थल्लो 

तह सम्मको ९ िेन्धख ११ वटा कक्षा र्छ। 

ष्ट्बहानको कक्षामा बच्चा हेररष्ट्िने (१ वषच 

भन्दा माष्ट्थको) सुष्ट्वधा र्छ।  

 

धमाधम आवेिन ष्ट्लिै !  

कृपया फोटो एक प्रष्ट्त (३X४cm को) 

ष्ट्लएर आउनुहोस् । 
 

राष्ट्तको कक्षा (प्रते्यक बुधबार) 

जनवरी ११ ～ मार्च ८  

१८:३० ～ २०:३० 

ष्ट्बसृ्तत जानकारीको लाष्ट्ि 

सोध्नुहोला। 

४,९५० येन（९ पटक） 

पाठ्यक्रमको शुल्क अलिै लागे्न 
 

खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य अन्तरष्ट्क्रया अन्तिचत 

ष्ट्नजी संस्थाको सानो ष्ट्वष्ट्नमय बैठक 

लाना हवाइअन ष्ट्कल्ट 

फेबु्रअरी ११ (शष्ट्न・रु्छट्टीको 

ष्ट्िन) 

१३:०० ～ १५:०० 

ष्ट्न:शुल्क  

मात्र ३० जना सम्म  

आवेिन फारामको लाष्ट्ि HP, फोन र 

केन्द्रमा आएर आवेिन ष्ट्िन सष्ट्कन्च्र्छ।  
खाली भएमा सोष्ट्ह ष्ट्िन पष्ट्न आवेिन ष्ट्लईन्च्र्छ।  

हवाईको इष्ट्तहास तथा ष्ट्कल्टको कुरा 

र ष्ट्कल्टको प्रिशचनी िररनेर्छ। 

पुअररररआ ष्ट्सन्धन्सरो द्वारा हुला डान्स 

शो र ओररिामीको लेई (फूलको माला) 

बनाउने ष्ट्सक्न सकु्नहुन्च्र्छ। 

ष्ट्विेशी अथवा ष्ट्विेशसँि जोष्ट्डएको 
बालबाष्ट्लकाहरुको कक्षा "तेराकोया" 

 

फेबु्रअरी ४, ११, २५ ताररख 

मार्च ४, ११, १८, २५ ताररख  

शष्ट्नबार ष्ट्बहान १०:०० - ११:०० 

(ताष्ट्लका अनुसार) 

ष्ट्न:शुल्क 

आवेिन ष्ट्िनु पने 

(अष्ट्भभावकले पुयाचउन र ष्ट्लन आउनु पने) 

जापाष्ट्नज भाषा राम्ररी नआएर 

ष्ट्वद्यालयको पढाईमा समस्या परेको 

ष्ट्विेशी अथवा ष्ट्विेशसँि जोष्ट्डएको 

बालबाष्ट्लकाहरुको लाष्ट्ि, जापाष्ट्नज भाषा 

तथा ष्ट्वद्यालयको पढाईमा सहयोि िने 

कक्षा हो। 

वसन्त ऋतुको ष्ट्बिामा संर्ालन िररने  

बच्चाहरुको लाष्ट्ि अंगे्रजी A 

बच्चाहरुको लाष्ट्ि अंगे्रजी B 

बच्चाहरुको लाष्ट्ि से्पष्ट्नश 

मार्च २८ ताररख  (मंिलबार) िेन्धख  

३० ताररख  (ष्ट्बष्ट्हबार) सम्म 

अंगे्रजी A  १३:०० ～ १४:०० 

अंगे्रजी B  १४:३० ～ १५:३०  

से्पष्ट्नश १०:३० ～ ११:३० 

३,३०० येन  

(पाठ्यक्रमको शुल्क सष्ट्हत) 

फेबु्रअरी बाट होमपेज बाट आवेिन ष्ट्िन 

सष्ट्कन्च्र्छ। 

ष्ट्विेशी ष्ट्शक्षकहरु सँि  

बच्चाहरुको लाष्ट्ि अंगे्रजी A (प्राथष्ट्मक 

कक्षा १ र २)  

बच्चाहरुको लाष्ट्ि अंगे्रजी B (प्राथष्ट्मक 

कक्षा ३ र ४)  

बच्चाहरुको लाष्ट्ि से्पष्ट्नश  (प्राथष्ट्मक 

कक्षा १ िेन्धख ५ सम्म)   

ष्ट्सकौ।ं 
ग्लोबल ष्ट्सष्ट्टजन कोसच 
「फरक र्छ, त्यसैले रोर्क र्छ! 

～बहुसांसृ्कष्ट्तक सहअन्धस्तत्वमा हाम्रो 

अवधारणा～ 」 

मार्च १८ (शष्ट्न) 

१४:०० ～ १६:०० 
ष्ट्न:शुल्क  

१५० जना सम्म  

फेबु्रअरी १५ (बुध) को १० बजे बाट आवेिन 

फारामको लाष्ट्ि HP या केन्द्रमा आएर आवेिन 

ष्ट्िन सष्ट्कन्च्र्छ।  

पष्ट्हलो आउनेलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्िईनेर्छ र सीट खाली 

भएको खण्डमा सोष्ट्ह ष्ट्िन पष्ट्न आवेिन ष्ट्िन सष्ट्कन्च्र्छ। 

ष्ट्शक्षक 

ि आटच प्रोजेक्ट  

बहुसांसृ्कष्ट्तक कथा-कथन समूह 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध : नोररको ष्ट्मसावा 

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

 
केचह प्रश्न िएमा अथवा र्पाइलाई केचह िमस्या पिेमा हामीलाई िम्पकु गनतुहोला। (चन:शतल्क) 

ZOOM प्रयोि िरेर अनलाइन परामशच शुरु भएको र्छ！  
    होमपेज बाट ररज़ेभेसन राख्नुहोला 

 परामशच सेवाको समय   ९ ：०० -१७ ：०० (खाजा बे्रकको िमय पचन िेवा उपलब्ध छ) 

परामशच सेवाको प्रत्यक्ष फोन  नं. ０４４-４５５-８８１１ 
 िम्बखिर् िाषाको अनतवादक/िल्लाहकाि निएको चदन पचन अनतबाद फोनबाट पिामशु गनेछ ।ं 

भाषा बार भाषा बार 

अंगे्रजी सोमबार िेन्धख शष्ट्नबार ष्ट्र्ष्ट्नयाँ सोमबार िेन्धख शष्ट्नबार 

पोतुचिाली मंिलबार र शुक्रबार से्पष्ट्नश मंिलबार र बुधबार 

कोररयाली/उत्तर 

कोररयाली 
मंिलबार र ष्ट्बहीबार तािालोि मंिलबार र बुधबार 

ष्ट्भयतनामी मंिलबार र शुक्रबार थाई सोमबार र मंिलबार 

इन्डोनेष्ट्सयाली मंिलबार र बुधबार नेपाली मंिलबार र शष्ट्नबार 

＊ प्रशािचनक अचिकृर्द्वािा चन:शतल्क पिामशु िेवा （जापाष्ट्नज भाषामा मात्र परामशच सेवा उपलब्ध िराइने 

भएतापष्ट्न अन्य भाषामा अनुवाि िराई ष्ट्लने व्यवस्थाको बुष्ट्कंि पष्ट्न िनच सष्ट्कने） 

  ष्ट्िन र समय : २०२३ साल फेबु्रअरी १९ (आइत)    मार्च १९ (आइत ) १४:०० ～१६:००    

  स्थान            ： खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य केन्द्र िोस्रो तल्ला, संघको बैठक कोठा 

जापाचनज िाषा 

खावासाकी अन्तराचष्ट्रि य 

केन्द्रको होमपेज 

 

ओन्च्लाइन परामशचको 

लाष्ट्ि ष्ट्नबेिन 


