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   आइची भवन ब्यूरो साववजननक ननर्ावण ववभाग आवास शाखा प्ररु्ख 

सम्पुणव ननवासीहरु 

 

बार्षिक आयकरको र्ििरण पेश गर्ने बारेमा 
 

केन एई जू्यताकुमा बसोबास गनुुहुने समु्परु् ननवासीहरु,हरेक बरु् बानरु्क आयकरको नववरर् पेश गनुु पने आवश्यक छ। यो 

सूचना पत्र पढी, रेईवा 4 (2022) साल 7 महिना 4 गते (सोमबार) सम्ममा संलग्न कागजपत्र सहित पेश गननु हुन अनुरोध 

गरु्छौ। तपाईले पेश गनुु भएको बानरु्क आय नववरर् (समु्परु् पररवारको आय) अनुसार, आहथुक बरु् रेईवा 5 (2023) साल 

(रेईवा 5 (2023) साल4 महिनाबाट रेइवा 6 (2024) साल 3 महिना सम्म) को कोठा भाडा तय गरर,रेईवा 5 (2023) साल 

1 मनहनाको पनहलो हप्तामा सूचना पठाईनेछ। 

केन एई जू्यताकुमा भाडा तय गने बेलामा समु्परु् पररवारको एक बरु्को आयले तय गररने भएकोले, आय स्रोत भएको व्यक्ति 

(पेन्सन, आरुबाइतो आहि समाबेश) सबै जनाको आय प्रमाहित गने कागजपत्र (हवसृ्तत हववरिको लाहग तलको 

ताहलका िेननुिोस) संलग्न हुननपनेछ। 

बानरु्क आयकरको नववरर् पेश गनुु भएन भने साथै संलग्न कागजपत्र अपुग भएको खण्डमा कृपया, यो कुरामा ध्यान नर्नुहोस 

नक अको साल बाटको कोठा भाडा नहजकको प्राइभेट घर समान (हनजी आवास समानको भाडा) हुनेछ।  

साथै, पररवारको सर्स्य सबै जनाको आय नभएको भएतापनन बाहरु्क आयकरको हववरि पेश गननु पने आवश्यक छ। 
 

1) पेशगरे्न अिधि 

 रेईिा 4 (2022) साल 7 महिर्ना 4 गत े(सोमबार) 
2) आयकर र्ििरण भर्ाि ध्यार्न हर्रु्नपरे्न बुुंर्ािरु 

>> उमेर लेख्र्ा, रेईवा 4 (2022) साल 10 मनहना 1 गते पुरा हुने उमेर लेख्नुहोस। 

>> यनर् नडपेने्डन्ट (फुयोउ) को पररवार मध्य छुटै्ट बसे्न पररवार पनन हुनुहुन्छ भने, नडपेने्डन्ट (फुयोउ) व्यक्तिको नाम 

लेक्तख, ररमाकुमा छुटै्ट बसे्न (BEKKYO FUYOU) भनन लेख्नुहोस। (備考)  

>> लनित अवनध (रेईवा 3 (2021) साल 1 मनहना 1 गते～रेइवा 3 (2021) साल 12 मनहना 31 गते) भन्दा पनछ 

काम/जानगर गुमाउनु भई आयमा पररवतुन आएको खण्डमा पनन, आनधकाररक प्रमार्पत्रमा उले्लख गररएको 

रकम (वानरु्क आय) ले नहसाब गरर भाडा तय हुनेछ।  

>> जीनवकोपाजुन संरिर् लाभ प्राप्त गरररहनु भएको व्यक्तिले आवास सहायता खचुहरू प्राप्त गरै् हुनुहुन्छ भने, 

तपाईलाई संलग्न कागजातहरू आवश्यक परै्न। ररमाकुमा जीनवकोपाजुन संरिर् लाभ प्राप्त गरै्<SEIKATSU 

HOGO>लेख्नुहोस। 」(備考) 

3) पेश गरे्न तररका साथै सलग्र्न गरु्नि परे्न कागजपत्रिरु 

＜पेश गरे्न तररका＞ 

  तल उले्लक्तखत समु्परु् कागजपत्र नफताुको लानग पठाईएको खाममा राखी, निकि िााँसेर हुलाक माफुत 

पठाउनुहोस।कृपया, यो ध्यान नर्नुहोस नक यनर् तोनकएको रकमको निकि िााँसु्न भएको छैन भने पठाउनु भए पनन 

सम्बक्तित ठााँउमा आईपुगे्न छैन।  

① आयकर घोर्र्ा पत्र  

② आय प्रमानर्त गने कागजपत्र (तलको तानलका हेनुुहोस） 

③ यनर् शारीररक, माननशक तथा बौक्तिक रुपमा अशिम व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, अशिमताको गे्रड प्रष्ट्याउने 

पासबुकको कनप 



＜सलग्र्न कागजपत्रिरु＞ 

िगीकरण  आिश्यक कागजपत्र 

तलब आय भएको ब्यक्ति 
नगरपानलका कर नप्रफेक्चरल करको नवशेर् कर सङ्कलन सूचनाको मूल प्रनत 

(गेनसेन च्योसु्यहयोले हुरै्न) 

पेन्सन प्राप्त गरररिनन भएको ब्यक्ति प्राप्त गरररहनु भएको पेन्सनको समु्परु् गेनसेन च्योसु्यहयोको मूल प्रनत 

आफ्नै ब्यबसाय साथै अक्तिम कर 

घोर्िा गरेको व्यक्ति 

नगरपानलका कर नप्रफेक्चरल करको साधारर् कर सङ्कलन सूचनाको मूल 

प्रनत 

माहथ उले्लक्तित आवश्यक कागज पत्र संलग्न गराउन नसक्नन भएको िण्डमा, बसोबास के्षत्र नहजकको 

हसयाकन स्यो अथवा कन याकन स्यो बाट हनकाहलने स्योतोकन स्योउमेइस्यो संलग्न गननुिोस।  

 

＜एक भन्दा बढी आय भएको व्यक्ति＞ 

●तलब आय + पेन्सन रनसर् 
तपाईको बसोबास के्षत्र नहजकको 

हसयाकन स्यो अथवा कन याकन स्यो बाट 

हनकाहलने आय प्रमािपत्र 

(स्योतोकन स्योउमेइस्यो) (स-शनल्क) 

●अक्तिम कर घोर्र्ापत्र +पेन्सन रनसर् 

●तलब आय + अक्तिम कर घोर्र्ापत्र 

●तलब आय + अक्तिम कर घोर्र्ापत्र + पेन्सन रनसर् 

 

※एकपिक पेश गनुु भएको आय प्रष्ट्याउने कागजपत्र कुनै पनन नफताु हुने छैन। 

※काम/जानगर पररवतुन・गुमाउनु भईआयमा पररवतुन आएको खण्डमा पनन, आनधकाररक प्रमार्पत्रमा उले्लख 

गररएको रकम (वानरु्क आय) ले नहसाब गरर भाडा तय हुनेछ। 

※ननवासी र्ताु प्रमार्पत्र (जु्यनमन्योउ) अथवा पररवार र्ताुको प्रनतनलनप (कोसेनकतोहोन) पेश गनुु आवश्यक छैन। 

4) आम्र्ार्नीमा भएको पररितिर्नको कारण गरररे्न आिेर्र्नको बारेमा  

आयकर घोर्र्ा गररसकेपनछ आम्दानीमा पररवतुन (नडपेने्डन्ट (फुयोउ) पररवारमा घिबढ, पाररवाररक संरचनामा 

पररवतुन) आएको खण्डमा त्यसको कारर् र्शाुउने आनधकाररक प्रमार्पत्र संलग्न गरर कृपया, प्रते्यक आवास 

व्यवस्थापन कायाुलय/शाखा कायाुलयमा पठाउनुहोस्। पाररवाररक आयको पुन: पररिर् पश्चात अिमा आएको 

पररर्ाम स्वरुप,यनर् भाडा पररवतुन हुन्छ भने, तपाईंलाई『नननश्चत भाडा पररवतुनको  सूचना』द्वारा सूनचत गररनेछ। 

5) नर्नर्णित भाडा सम्बन्धि बबचार अथिा नर्नबेर्र्न बारेमा 

रेईवा 5 (2023) साल 1 मनहनाको शुरुमा पठाईने आय प्रमानर्करर् पश्चातको नननरु्त भाडा (अनधक आय ननरु्य) 

सूचना प्राप्त गनुु भएपछी, यनर् तपाईलाई आवास आपूनतु कम्पनीले तय गरेको भाडा सम्बक्ति नवचार अथवा ननबेर्न 

नर्नु चाहनु भएमा सूचना प्राप्त गननु भएको हिनबाट 30 हिनहभत्रमा सम्पकु गरर बनझ्न सक्ननहुनेछ। 

6) आय प्रमार्णकर・भाडा तय साथै अधिक आय नर्नणिय सूचर्नाको बारेमा 

बानरु्क आय घोर्र्ा अनुसार आय प्रमानर्करर् गरर, जू्यताकुको वनावि/िेत्रफल स्थान भवन ननमाुर्को बरु् आनर् 

जू्यताकुको सुनवधाहरुलाई मध्य नजर राखी  रेईवा 5 (2023) साल 1 मनहनाको शुरुमा सूचना पठाइनेछ। 

साथै, यनर् तपाई अनधक आय (Over Income) मा सूनचत गररएको खण्डमा, ननजकको प्राइभेि घर समान भाडा र 

हालको भाडाको अिरलाई अनधक आयमा सूनचत गरीए पनछको बरु् साथै तपाईको आय अनुसार ननधाुररत र्रले 

गुर्ा गररएको रकम अनधक आय भएको व्यक्तिको भाडा हुनेछ।  

 

 

 



7) पेश गरे्न स्थार्न साथै सम्पकि  स्थार्न र र्नम्बर 

 

नागोया 
ओवारर 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho 

Nagoya-shi Naka-ku Marunouchi 3-19-30 

Aichi-ken Jutaku Kyoukyu Kousha Bldg. 5F 

TEL:  (052) 973-1791 

ननसी 
मर्खावा 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho 

Okazaki-shi Myoudaiji Hon-machi 1-4 

Ken Nishi Mikawa Sogo Chousha 5F 

TEL:  (0564) 23-1863 

इचचनोमर्या 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho 

Ichinomiya Shisho 

Ichinomiya-shi Imaise-cho Hon-kanbe 

Tatekiri 1-4 

Ken Ichinomiya Kensetsu Jimusho 1F 

TEL:  (0586) 28-5411 

चचयुव 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho 

Chiryu Shisho  

Chiryu-shi Kamishigehara-cho Zoufukuji 

124  Ken Chiryu Kensetsu Jimusho 

Minami kan 1F 

TEL:  (0566) 84-5677 

चचता 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho 

Chita Shisho 

Handa-shi Miyamoto-cho 3-217-21  

Central Bldg. 5F 

TEL:  (0569) 23-2716 

टोयोटा 
कार्ो 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho 

Toyota Kamo Shisho 

Toyota-shi Kita-machi 6-3-4 

Toyota Kouei Jutaku Center 

TEL:  (0565) 34-2001 

आर्ा  
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Nagoya Owari Jutaku Kanri Jimusho 

Ama Chuzai 

Tsushima-shi Nishi Yanagihara-cho 1-14 

Ken Ama Sogo Chousha 5F 

TEL:  (0567) 24-7330 

हहगाशी 
मर्खावा 
जजल्ला 

वप्रफेक्चरल 
आवास 

Mikawa Jutaku Kanri Jimusho 

Higashi Mikawa Shisho  

Toyohashi-shi Imahashi-cho 6 

Ken Higashi Mikawa Kensetsu Jimusho 1F 

TEL:  (0532) 53-5616 

 

 

 

 

       सम्पकि  स्थार्न र र्नम्बर  

     सिायता केधर (र्नेपाली भाषा)  

      (7 िटा भाषाको साझा र्नम्बर) 

TEL: (052)684-5007  

सोमबार बाट शुक्रबार   (9:00 ~ 12:00 - 13:00 ~ 17:00) 

(र्नयााँ बषिको बबर्ा र साििजनर्नक बबर्ा बािेक) 

 

 

Aichi-ken Jutaku Kyokyu Kousha 


