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स्थानीय कर、सामान्य ननयमको रूपमा,स्थानीय कर कानून र स्थानीय सरकारको ननयममा आधाररत मानी 

लगाइन्छ।  तोनिगी प्रान्त मा बसु्न हुने सबैजना को नजबन सैली लाइ सुमधुर अनन सहज  बनाउन  गररने काम 

या सनभिश  मा खिि हुने "सामान्य कार" को रुप मा पनन नलन सनकन्छा। 

स्थानीय कर, तोनिगी प्रान्तद्वारा लगाइएको नप्रफेकु्चरल कर र नगरपानलकाले बसोबास द्वारा लगाएको 

नगरपानलका करमा निभानजत हुन्छन्। करहरूमा नतने नमनत हुनेछ, ननष्पक्षता हुनेछ, ननष्पक्ष समाजलाई महसुस 

गनि, त्यो समय सीमा नभत्र भुक्तानी गनुि पने छ। 

यस पम्फ्लेटको लक्ष्य、तपाईहरु लाई स्थानीय करको बारेमा मागिदशिन गनुि को साथ साथमा कर 

भुक्तानीको महत्त्वको बारे जानकारी नदनु हो। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

  
 

 

 

 

 

○ नप्रफेकु्चरल करको बारेमा 

तोनिगी नप्रफेक्चर द्वारा लगाइने कर, नगरपानलका कर संगै नप्रफेक्चर कर सबै गर्दा १० ओटा भन्दा बढी 
कर हरु हुन्छन। तेस मधे्य, नबशेष गरर तपाई हरु लाई लागे्न महत्वपुर्ि प्रान्त कर हरु को बारेमा बताउछौ। 

                     

(1) अटोमोबाईल कर 

प्रते्यक िषि अनप्रल १ मा, सामान्य गाडी हुने लाई लगाउने प्रीफेकु्चरल कर हो, नप्रफेक्चरबाट कर भुक्तानी गने 

व्यक्तक्तलाई कर भुक्तान पत्र पठदईनेछ, मेको अन्त्यसम्म नतनुि पने छ। यनद त्यो नदन शननबार, आइतिार, िा छुट्टीको 

नदन परेमा, अको हप्ताको पनहलो  नदन अक्तन्तम म्याद हुनेछ।   
  थप कुरा, अकु्टबर १, २०१९ बाट,अटोमोबाईल करमा「िातािरर्ीय प्रदशिन छुट」स्थापना हुने छ।   

परम्परागत कार कर「िगीकरर् दर」हुने छ। 
  

विद्यालय, दमकल विभाग तथा पुवलस आवदले  
तपाई हरु ढुक्क भएर विउनको लावग गररने कार्य हरु मा कर 

को प्रर्ोग गररन्छ । 
 

 

नम्बर २  नप्रफेकु्चरल करको बारेमा 
 

नम्बर १  स्थानीय करको सारांश 
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○ अटोमोबाईल कर छुट प्रर्ाली 

  तोनिगी नप्रफेक्चरमा、यनद तपाईं शारीररक रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ ,माननसक र शारीररक निकास र 

माननसक अशक्तता भएका व्यक्तक्तहरूको लानग प्रयोग हुने कारहरूको बारेमा, केनह आिश्यकताहरु 

अन्तगितकर कर कटौती गररएको छ , 

 यनद तपाईंसँग शारीररक अशक्तको प्रमार्पत्र छ भने, अशक्तताको सामग्रीमा ननभिर गदै करहरु 

घट्न सके्नछ、कृपया नप्रफेकु्चरल कर अनफससँग परामशि नलनुहोस्। 
 

 

 

(2) घर जग्गा अनधग्रहर् कर 

 घर जग्गा (घर र जग्गा) नप्रफेक्चर द्वदरद घरधनी लाइ लगाउने रकम हो। तपाईले नगरपानलकालाई हरेक िषि 

नतने सम्पनि कर बाहेक, घर जग्गा लीदा एक पटक मात्र नतनुि पने कर हो। 
 

(3) व्यक्तक्तगत व्यापार कर 

 प्रान्त नभत्र  कायािलय・कायािलय भएको खण्डमा, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त भई व्यिसाय गरररहेका 

व्यक्तक्तहरूमा नप्रफेक्चरले लगाउने कर हो। नप्रफेक्चरबाट कर भुक्तानी गने(सम्बक्तित) व्यक्तक्तलाई  कर भुक्तान 

पत्र पठाई, ननयम अनुसार, अगस्ट र नोभेम्बर गरर दुई पटकमा नतनुि पने हुन्छ। 

 
 

○ सनजलो बैंनकंग भुक्तानी प्रयोग गरौ  

 अटोमोबाइल कर र व्यक्तक्तगत व्यापार कर भुक्तानी मा सनजलो बैंनकंग सुनभदा प्रयोग गरौ , नबजुली अनन 

ग्यास को नबल जसरर ,तोनकएको नदन मा तोनकएको रकम तोनकएको बैंक बाट ननबसी सनजलो गरर कर नतनि 

को लानग बैंनकंग सेिा प्रयोग गरौ। आिेदन फारामहरू प्रते्यक नििीय संस्था र नप्रफेक्चरल करअनफसमा 
उपलब्ध गराईएको छ एक पटक पदल्नु होला। 

 

 

  

 

 

○ नगरपानलका कर बारे 

नगरपानलकाले लगाएको कर मधे्य, हामी तपाईंलाई निशेष रूपमा सान्दनभिक नगरपानलका करहरू पेश 

गनेछौ।ं करहरू र भुक्तानीको नमनतहरू नगरपानलका अनुसार फरक फरक हुन सके्न छन् । यनद तपाईंसँग 

केही प्रस्नहरु  छन् भने कृपया तपाईंको ननजकको नगरपानलकासंग सल्लाह नलनुहोस्। 
 

(1) नगरपानलका प्रीफेकु्चरल कर 

  यो कर जनिरी १ ताररखमा तोनिगी प्रान्तको नगरपानलकामा ठेगाना हुनेहरूमानथ लगाइने कर हो। 

तपाईंको पनछल्लो िषिको आम्दानीको आधारमा तपाईंलाई कर लगाइनेछ, र तपाईंले शहर कर र नप्रफेक्चर कर 

समािेश गरर भुक्तानी गनुिपने छ। 
 

  शहर अनन नप्रफेक्चरमा कर नतने तररका, जसमा सामान्य तररका र निशेष तररका छन् , तपाईले कुनै पनन 

तररकाले कर नतनि सकु्न हुनेछ। 

सामान्य तररका, शहरबाट कर भुक्तानी गने व्यक्तक्तलाई कर भुक्तानी निठी  पठाइनेछ, करदाताले नसधै कर 

भुक्तान गनि नमल्ने तररका हो। िषि मा िार पटक गरर नतनुिपनेछ। 

कृपया ध्यान नदनुहोस् नक भुक्तानी समय तपाईं बसे्न शहरमा ननभिर गदिछ। 

अकोतफि , निशेष तररका, शहरबाट तोनकएको भुक्तानी गनुि पने रकम कायािलय मा कर भुक्तानी गने  

(व्यक्तक्त)को तलब बाट कर घाटाई तलब नदने तररका हो। यनद तपाईं कम्पनी छोड्दै हुनुहुन्छ िा जापान छोड्दै 

नम्बर ३   नगरपानलका कर को बारेमा  
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हुनुहुन्छ भने, नगरपानलकालाई जानकारी गराउनु होला। 
 

(2) हल्का अटोमोबाईल कर 

प्रते्यक िषि अनप्रल १ मा, (हल्का कारहरू ६६० सीसी िा त्यो भन्दा पनन सानो सिारी)लाई 

लगाउने नप्रफेक्चर कर हो, नप्रफेक्चरबाट कर भुक्तानी गने व्यक्तक्तलाई कर भुक्तान पत्र 

पठाईनेछ,मेको अन्त्यसम्म नतनुि पने छ। यनद त्यो नदन शननबार, आइतिार, िा छुट्टीको नदन परेमा, 

अको हप्ताको पनहलो  नदन अक्तन्तम म्याद हुनेछ।   

थप कुरा, अकु्टबर १, २०१९ बाट、अटोमोबाईल करमा「िातािरर्ीय प्रदशिन छुट」स्थापना हुने 

छ। परम्परागत कार कर「िगीकरर् दर」हुनेछ। 

 
 

○ हल्का अटोमोबाईल कर छुट प्रर्ाली 

   तोनिगी नप्रफेक्चरमा、यनद तपाईं शारीररक रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ 、माननसक र शारीररक निकास 

र माननसक अशक्तता भएका व्यक्तक्तहरूको लानग प्रयोग हुने हल्का कारहरूको बारेमा、केनह 

आिश्यकताहरु अन्तगितकर कर कटौती गररने बेवस्थद छ। , 
 यनद तपाईंसँग शारीररक अशक्तको प्रमार्पत्र छ भने, अशक्तताको सामग्रीमा ननभिर गदै करहरु 

घट्न सके्नछ、कृपया नप्रफेकु्चरल कर अनफससँग परामशि नलनुहोस्। 

 

(3) सम्पनि कर 

 प्रते्यक िषि जनिरी १ मा, सहरमा नननित सम्पनि (जग्गा, घरहरू आनद) स्वानमत्व नलनेहरूमानथ लागु गररने 

कर हो। शहरबाट करदाता (व्यक्तक्त) लाई कर भुक्तानी निठी पठाईनेछ र सो कर िषिमा िार पटक गरर 

भुक्तान गनि सनकन्छ। 

कृपया ध्यान नदनुहोस् नक भुक्तानी समय तपाईं बसे्न शहरमा ननभिर हुन्छ। 
 

 

○ शहर योजना कर 

  सम्पनि कर जसै्त, यो एक नगर योजना कर हो। 

नगर योजना ऐन अन्तगित सहरीकरर् के्षत्रमा अिक्तस्थत जग्गा र घरहरू हुने लाई प्रते्यक िषि १ जनिरी 

मा लगदइने कर हो। 
(साथै, नगर योजना कर नमबू-िो र नोगी-मािीमा लगाईएको छैन।) 

यनद तपाईंसँग उपयुक्त जनमन िा घर छ भने, तपाईं लाई सम्पनि कर सनहत एक कर सूिना प्राप्त 

गराइने छ। 
 

 

 

 

 

 

 जापानको स्वास्थ्य सेिा प्रर्ाली ले सबै नागररकहरु लाई साििजननक स्वास्थ्य बीमा प्रर्ाली जसै्त स्वास्थ्य बीमा 

र रानरि य स्वास्थ्य बीमा मा सामेल गराएको छ। 

रानरि य स्वास्थ्य बीमा कर भन्नाले यो कर प्रर्ाली सञ्चालनको लानग िानहने अपररहायि स्रोत हो। 

काम स्वास्थ्य बीमामा सक्तम्मनलत हुनेहरू िा मेनडकल से्टभ नभसाका साथ देशमा प्रिेश गने बाहेक सबै रानरि य 

स्वास्थ्य बीमामा सक्तम्मनलत हुनेछन्। 

रानरि य स्वास्थ्य बीमा कर गत िषिको आम्दानी लाइ आधार मानी नगरपानलका ले बनाउने गदिछ, प्रतेक िषि 

जुलाई देक्तख फेबु्रअरी सम्म ८ नकस्ता गरर नतनि सनकने छ।  

यनद तपाईं रारि ीय स्वास्थ्य बीमामा सक्तम्मनलत हुनुहुन्छ भने, तपाईं नबरामी िा घाइते हुदा कम खििमा निनकत्सा 

सेिा अनन स्याहार प्राप्त गनि सकु्नहुनेछ। 

 नम्बर ४ रानरि य नजबन नबमा कर बारे  
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नननित नमनत नभत्र भुक्तान नगनेहरूलाई, कर भुक्तानीलाई प्रोत्सानहत गनि एक पत्र पठाईन्छ। यनत पत्र पठाऊदा 

पनन िास्ता नगरी भुक्तानी नभएको खण्ड मा  तलब, बैंक को रकम, सिारी साधन, आनद जफत गररनेछ।नननित 

नमनत नभत्र कर भुक्तानी गरौ।, यनद नननित नमनत नभत्र नतनि कनठन भएको खण्डमा, अको पानामा नदएको सम्पकि  

स्थानमा जानकारी गराउन ननबसिनुहोला। 

 

 

 

 

 

 

  

○ जररमाना  

  यनद तपाईंले तोनकएको नमनत नभत्र कर भुक्तान गनुि भएन भने तपाईंलाई नढला शुल्क(जररमाना) लागे्नछ। 

जररमाना  भुक्तानी गने अक्तन्तम नमनत देक्तख भुक्तान गरेर सकेको नमनत सम्म लागे्न छ। 
  
 

 
 

○ बसाई अिनध(नभजा)को निीकरर् 

  जापान मा रहन को लागी निीकरर् अनुमनत सम्बिमा, "कर भुक्तानी गरेको देक्तखयो भने" नभजा 

ननिकरर् को लागी राम्रो पक्ष्य हो। 

 यनद तपाईं ले समयमा कर भुक्तानी गनुि भएको छैन भने, तपाइको नभजा ननबकरर् मा बाधा पनन 

आउन सके्न छ। तेसैले समय मा कर नतने बनन बसालौ। 

(नभजा पररबतिन , नभजा ननबकरर् को गाईड लाइन (अध्यागमन बू्यरो, न्याय मन्त्रालयबाट) 

 

 

 

 

 

 

नम्बर ५ कर भुक्तान परामशि बारेमा  

र्वद तपाईलें वनर्ायररत वमवत सम्म भुक्तान 

नगरी भुक्तान कर बाकी राख्नुभर्ो भने, 

हामी तपाईकंो तलब र्ा  बैंकको बचत पैसा 

वनकाल्ने छौ,अवन फोटो मा देखाए िसै्त 

गाडी को टार्र लक् गने छौ । 

कर भुक्तान वमवत लाइ ध्यान वदएर कर वतने 

बवन बसालौ। 
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