
ネパール語 

दोश्रो कालिन भाडामा लिएको स्थिको भाडा शलु्क सहयोग रकम 
 

नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असरका कारण कारोबारमा बबरी कमी आइरहेको, साना तथा मझौला व्यवसाय 
सञ्चालक तथा व्यक्ततगत व्यवसाय सञ्चालकको भाडा शुल्क आदि स्थायी खचचको आंशशक भाग सम्बन्धी गररने सहयोगद्वारा 
व्यवसायको ननरन्तरतामा नेपथ्यबाट सहायता गनेछौँ । 
 

 

[िक्षित व्यक्तत वा समूह] 
योतकाइचच शहरशभत्र जग्गा जशमन तथा घर भवन सशुल्क भाडामा शलएर व्यवसाय गने साना तथा मझौला उद्योग तथा सानो 
स्तरका व्यवसाय सञ्चालक र व्यक्ततगत व्यवसाय सञ्चालक आदि 

 

[सहयोग रकम उपिब्ध गराउनका िागग आवश्यक सतत] 
रेइवा 3 साल फेब्रअुरी ~ रेइवा 3 साल सेप्टेम्बर मदहनाको बबरी रकम सम्बन्धी ननम्न ① अथवा ② मा मेल खाएको हुनुपर्छ । 
① 1 महिनाको हिक्री रकममा अहिल्लो साल अथवा सोभन्दा अहिल्लो सालको एउटै महिनाको तुलनामा 50％ वा सोभन्िा 
बढी िरमा कमी आएको 
② लगातार 3 महिनाको कुल बबरी रकम अनघल्लो साल अथवा सो भन्िा अनघल्लो सालको एउटै मदहनाहरूको तलुनामा 30％ 

वा सोभन्िा बढी िरमा कमी आएको 
 

[सहयोगको िागग ददइने रकम] 
अगस्ट, सेप्टेम्बर र अतटोबर मदहनाको भाडा शुल्क रकम आदिको 1 /2 (अचधकतम 100,000 येन/मदहना) 

एउटा पसल तथा कायाचलयलाई बढीमा 300,000 येन 

[आवेदन अवगध] 
रेइवा 3 साल अतटोबर 25 ताररख (सोमबार) ~ रेइवा 4 साल जनवरी 31 ताररख (सोमबार) 15:00 सम्म 
 

[आवेदन तररका] 
・अनलाइन https: / /www . yokka ichi -tenant.com (नोभेम्बर 1 ताररख िेखख सुरु) 
・हुलाकबाट पठाउने रेइवा 4 साल जनवरी 31 ताररख (सोमबार) (उतत दिनको हुलाक छाप मान्य हुन्छ) 
* आवेिनपत्र आदिको फारामहरू, माचथ उक्ल्लखखत होमपेजबाट डाउनलोड गनुचहोस ्। 
 

[ हुिाक ठेगाना] 
〒5 10 - 8 50 1 2 - 5 सुवाच्यो, योतकाइचच शहर, शमए प्रान्त  योतकाइचच शहर चेम्बर अफ कमसच एण्ड इण्डस्री तेस्रो तल्ला 
        भाडामा शलएको स्थलको भाडा शुल्क सहयोग रकम कायाचलय समक्ष 

* नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलावट रोकथामको दृक्टटकोणबाट, कायाचलयमा आएर पेस गररने आवेिनको कुन ै
हालतमा पनन स्वीकार गररने छैन । 
* हुलाक दटकटको रकम नपगेुको खण्डमा स्वीकार गररने छैन ।  
* लेटर प्याक अथवा साधारण रक्जस्टडच मेल आदि हुलाकी वस्तुको अवक्स्थनतको बारेमा जााँच गनच सककने तररकाद्वारा 
पठाउनहुोस ्। 
 

[सोधपुछका िागग सम्पकत ] 
* कायाचलयको काउन्टरमा आवेिन आदि सम्बन्धी परामशच शलने सेवा दिएको छैन त्यसलेै टेशलफोनबाट सम्पकच राखु्नहोस ्। 
योतकाइचच शहर चेम्बर अफ कमसच एण्ड इण्डस्री तेस्रो तल्ला  भाडामा शलएको स्थलको भाडा शुल्क सहयोग रकम कायाचलय 
टेशलफोन नम्बर 059 -3 50 - 2530 

आवेिन शलने समय 9:30 ~ 1 2:00, 13:00 ~ 1 7 :00 

(सोमबार～शुरबार; शननबार, आइतबार र सावचजननक बबिाको दिनबाहेक) 


