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२  अचल स प ती कर 
अचल स प ती करमा, जग्गा जिमन, घर भवन, मू य ास हुने स पि त (यी सबै िमलाएर ‘अचल स प ती’ भिन छ) भएकाह लाई यस 

अचल स प तीको मू याङ्कन रकम अनुसार कर लाग्छ। साथै, अचल स प ती कर नगर िनमार्ण कर सँगै िमलाएर ितनुर्पनछ। 
*मू य ास हुने स पि त…… यवसायको लािग प्रयोग गनर् सक्ने (आवास बाहेकका) िनमार्ण रचनाह , मेशीन, 

मोटर गाडी, उपकरण, सर-सामान आिद 
(१) अचल स पि त कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)  
अचल स पि त कर ितन िवदेशीमा, हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै फुकुओका नगर िभत्र अचल स पि त भएका िवदेशी पछर् र उदाहरणका 
लािग िन न अनुसारका यिक्तह  हुन।्  

जग्गा जिमन दतार् पुि तका (“तोओिकबो”) अथवा “तोिचहोजकूाजेइ दाइचो”मा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् 
गराइएका यिक्त 

घर भवन दतार् पुि तका  (“तोओिकबो”) अथवा “काओकु होजकूाजे दाइचो”मा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् 
गराइएका यिक्त 

मू य ास हुने स पि त मू य ास हुने स पि तको कर पुि तकामा वािम व रहेको यिक्तको पमा दतार् भएको अथवा दतार् गराइएका यिक्त 
यसरी, दतार् पुि तका अथवा कर भकु्तान पुि तकामा प जीकरण अथवा दतार् गराइएकाह  अचल स प ती कर भकु्तान दािय ववाला 

ब न जा छन।् यसकारण, खिरदिबक्रीका गितिविधले अचल स प तीको वा तिवक वामी व पुरानोबाट नयामँा बदली भएपिन, जनवरी 
१ तािरखमै अझ ैकानूनी दतार् आिदमा वामी वको नाम पिरवतर्न प्रिक्रया समा त भइ नसकेको अव थामा, पुरानो वामी ववाला नै कर 
भुक्तान दािय ववाला हुनेछ। 
(२) मू य ास हुने स पि तको िनवेदन 

मू य ास हुने स पि तको वािम ववालाले हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै भएको स पि तको अव थाबारे िनवेदन िदनु अिनवायर् हु छ। 
कारखाना, पसल आिद ज ता भवन तथा सुिवधा साधन मात्र नभएर जनहीले भाडामा िदने पािकर् ङ वा एमाटर्मे ट आिद को जग्गामा जडान 
गन फे स ज ता बािहरी सजावटका िनमार्ण रचनाह , िपच, पािकर् ङका थल पिन मू य ास हुने स पि तको िनवेदनको दायरामा पछर्। 
(३) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका  

वडा कायार्लय तथा नगर कायार्लयबाट पठाइएको कर भकु्तान सचूना पत्र (“नोफु यो”) प्रयोग गरी, वषर्को चार पटक (अिप्रल, जुलाई, 
िडसे बर, अिन अक  वषर्को फेबु्रअरी मिहना) गरी भकु्तान याद स ममा बक आिद िव तीय सं थामा अथवा कि भिनय ट टोर आिद वारा 
कर भकु्तान गनुर्पन छ। 

 
 
 

* मसा तमा भकु्तान याद खतम हु छ। (िडसे बर मिहनामा २८ तािरखस म याद हुनेछ।) यिद यादको 
अि तम िदन शिनवार, आइतवार तथा सावर्जिनक िबदा तथा वषार् त र नया ँवषर्को िबदा (िडसे बर २९ देिख 
जनवरी ३ तािरख)मा परेमा यसको भोिलप ट याद खतम हुनेछ। 

साथै, फुकुओका नगर बािहर बसाइँ सिर जाने वा जापानबाट बािहर जाने भएमा, कर भकु्तान िनय त्रक 
अिनवायर् पमा तोक्नुहोस।् साथै, जापानबाट बािहर जाने भएमा, बाकँी कर रकम भुक्तान गरी स पुणर् कर 
रकम ितनर् नभु नुहोस।् 

 
३  नगर िनमार्ण कर 

नगर िनमार्ण कर नगर िनमार्ण स ब धी यवसाय तथा नगरवासीको जनजीवन यवि थत बनाउनका लािग सडक, बगचा आिद 
सावर्जिनक प्रयोगका सुिवधाह को िनमार्ण गनर् आव यक खचर्मा सदपुयोग गनर्का लािग उठाइने कर हो। 
(१) नगर िनमार्ण कर ितन िवदेशी (कर भकु्तान दािय ववाला)  

नगर िनमार्ण कर ितनुर्पनमा, अचल स पि तको कर भकु्तान दािय ववाला म य हरेक वषर् जनवरी १ तािरखमै नगिरकरण क्षत्र िभत्र 
जग्गा जिमन वा घर भवन भएकाह  पछर्न।् 
(२) कर भकु्तान याद तथा कर भकु्तान तिरका 

अचल स पि त करसँगै कर भकु्तान सचूना पत्र ("नोफु यो") प्रयोग गरी, वषर्को चार पटक (अिप्रल, जुलाई, िडसे बर अिन अक  वषर्को 
फेबु्रअरी मिहना) गरी भकु्तान गनुर्पन छ। 

 
 

 
* मसा तमा भुक्तान याद खतम हु छ। (िडसे बर मिहनामा २८ तािरखस म याद हुनेछ।) यिद यादको अि तम िदन शिनवार, आइतवार तथा सावर्जिनक 
िबदा तथा वषार् त र नयाँ वषर्को िबदा (िडसे बर २९ देिख जनवरी ३ तािरख)मा परेमा यसको भोिलप ट याद खतम हुनेछ। 
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