
विदेशी बासिन्दाहरू प्रति 

 
◆ िपाईंले आफ्नो तनिािी करलाई िोककएको सिति सित्र तिनै पने हुन्छ। यदद िुक्िानी थवपदैं गयो िने, त्यििा जररिाना 

थवपनेछ। यदद िपाइँलाई पठाइएको अनुस्िारक (िोकुशोकुजो) पतछ पतन िुक्िानी गररएनिने िपाइँको िम्पविलाई जब्ि गनन 
िककन्छ। 

 
 
 
भकु्तानी स्लिप प्रयोग गरेर बैंक र हुलाक कायानलयहरू, िुविधा स्टोर (कोम्म्बनी) हरू, नगरपासलका कर कायानलय र शाखा 
कायानलयहरू, िार्न कायानलय र शाखा कायानलयहरू, र सिटी हलबाट  तनिािी करको िुक्िानी िुम्म्कन छ। 
 
 

 

यदद िपाइँको केदह प्रश्न छ िने कृपया कुनै जापानी बोल्ने-बुझ्ने व्यम्क्िलाई िपाईको िार्नको प्रिारी नगरपासलका कर कायानलयिा 
गई िपाईको िर्न बाट िोधपुछ गनन आग्रह गनुनहोि।्  

िपाईंको तनिािको िार्न र्ोन नम्बर नगरपासलका कर कायानलय प्रिारी 

चिकुिा, नाका, िेइिो ०५२-९५९-३३०३ 
िाकाए नगर कर कायानलय 

    (आठौं िल्ला, एन.् एि. के  नागोया प्रिारण केन्र 

बबम्ल्र्ङ्ग) 

    १-१३-३ दहगाशी िाकुरा, दहगाशी-कु, नागोया 
दहगाशी, ककिा, िोररयािा ०५२-९५९-३३०४ 

तनशी, नकािुरा ०५२-५८८-८००४ िािासशिा नगर कर कायानलय    (आठौं िल्ला, तनहोन षेइिेइ िािासशिा बबम्ल्र्ङ्ग)   १-२७-२ िेइएकक, सिनािी, नाकािुरा-कु, नागोया नाकागािा, सिनािो ०५२-५८८-८००५ 

शोिा, सिज़ुहो, िेम्पाकु ०५२-३२४-९८०४  कानायािा नगर कर कायानलय    (िेइिेिु िािाकी दाईइिी  बबम्ल्र्ङ्ग)   ३-५-३३ िािाकी, नाका-कु, नागोया आिुिा, सिनािी, सिदोरी ०५२-३२४-९८०५  

 
 
【नागोया अन्तर्ाास्रिय केन्र (सार्ाजननक चासो समारे्शी फाउन्डेसन)】  फोन : ०५२-५८१-०१००    रे्बसाइट: https://www.nic-nagoya.or.jp/ 

नागोया अन्िरानम्रिय केन्रले िूिना काउन्टरिा गैर-जापानी तनिािीहरूका लाचग िािान्यिया प्रशाितनक िासिलािा तन: 

शुल्क परािशन प्रदान गदनछ। 

 

◆ गैर्-जापानी ननर्ासीहरूको िागग प्रशासननक पर्ामशा ननम्न भाषामा उपिब्ध छ: 

अंगे्रजी, पोिुनगीि, स्पेतनश, चितनया,ँ कोररयन, कर्सलवपनो, सियिनािी, र नेपाली 
 

◆ ईमेि द्र्ार्ा सोधपुछ: 

जापानीज, अंगे्रजी    info@nic-nagoya.or.jp 

पोिुनगीि  portugues@nic-nagoya.or.jp 

स्पेतनश  espanol@nic-nagoya.or.jp 

चितनयाँ  zhongwen@nic-nagoya.or.jp 

कोररयन  hangul@nic-nagoya.or.jp 

कर्सलवपनो  filipino@nic-nagoya.or.jp 

सियिनािी  tieng-viet@nic-nagoya.or.jp 

नेपाली  nepali@nic-nagoya.or.jp 

कहााँ नतने 

सोधपुछ 

https://www.nic-nagoya.or.jp/


ネパール語版 

 

 

 

कर गणना स्टेटिेन्टको वििरण 

गि िषनको जनिरी देखख 

डर्िेम्बरिम्ि को कुल आय रासश 

(रकि जापानी येनिा ददइएको छ) 

शेष रकि 
 

कर गणना स्टेटिेन्टको िाथ 

िंलग्न कर अचधिूिना अनिुार 

िुक्िान गनुन पने िावषनक कर 

रकि

कर अचधिूिनाले िपाईंको आय 

प्रिाण गननिा िहयोग गननिक्ने 
िएकोले त्यिलाई राखु्नहोला। 

कर गणनाको स्टेटिेन्टले िपाईंको 

तनिािी कर गणना गननको लाचग 

प्रकियाहरू देखाउँदछ। 

पदहलो देखख िौथो िुक्िानीिम्ि को लाचग कर रकिहरू 

दायाँिर्न िा बिाईएको सितिहरुिा कृपया यी रकिहरु तिनुनहोि।् 

○ कर रकि किरी गणना गने 

① आय रकि द्िारा तनधानररि रकि 

= (अतिल्लो िषनको आय  –  आय कटौिी)  ×  कर दर  –  तनम्श्िि दर कटौिी  –  कर कटौिी  

करयोग्य आम्दानी 
② प्रत्येक करदािा द्िारा ििान रूपिा िहन गनुन पने रकि 

* यि परृठिा देखाइएको कर गणना 
स्टेटिेन्टको ढाँिा र कर िूिनाहरूको ढाँिा 
जून १, २०२० िम्ि को अनुिार हुन।्   

कर अचधिूिनाको ढाँिा 

यो पिान प्रयोग गररएको कागजबाट बनाइएको पल्पलाई प्रयोग गदै  ररिायकल गररएको कागजिा 
2020.8.650 税制課 


