
जापान सरकारबाट को 「ब्यबसाय ननरन्तरता अनदुान कोष」को आबदेन खुल्ला गररएको बारेमा 
कोरोना भाइरसले प्रभावित भएका साना तथा मझौला कम्पनन, आफ्न ैस्िरोजगार ब्यबसाय इत्यादी गरररहनुभएको 
सम्पूर्ण व्यिसायीहरुलाई ब्यबसाय ननरन्तरता िा पुनःसंचालन सहयोग गनणका लागग, जापान सरकारले  रेिा 4 (2022) 
जनिरी 31 ताररक बाट आबदेन खुल्ला गररएको छ । यदद तपाइँले नबझेुको कुनै कुराहरु भएमा, कृपया तल लेखखएको 
परामर्ण काउन्टर (जापानी भाषा) मा सम्पकण  गनुणहोस । 
        परामर्ण काउन्टर:：0120-789-140( मोबाइल बाट पनन फोन गनण सक्नुहुनछे) 
                   03-6834-7593 

ब्यबसाय ननरन्तरता अनदुान कोष सगचिालयको होमपेज：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 
                                                                                                      (बाह्य साइटको ललङ्क (जापानी भाषा)                                                                                                               

＜ब्यबस्थापन प्रर्ालीको अिलोकन＞ 

आिदेन अिगि 

2022 जनिरी 31 ताररक (सोम)  देखख म े31 ताररक (मंगल) 

 

आम्दानी सदहत लक्षित ब्यबसाय 

① र ② नम्बरको कुराहरु पुरा गरेका  साना तथा मझौला कम्पनन, आफ्नै स्िरोजगार ब्यबसायहरु सहयोगको 
लागग योग्य हुनेछन । 

① नया ँकोरोनाभाइरसको सकं्रमर्बाट प्रभावित भएका व्यिसायहरू 
① 2021नोभेम्बर देखख 2022 माचण को कुनपैनन एउटा मदहना ( लक्षित मदहना) को बबक्रक्रबबतरर् उच्च   

भएको,2018 नोभेम्बर देखख 2021 माचण मदहनाको बीचको कुनै पनन समान मदहनाको (मापन मदहना) 
बबक्रक्रबबतरर् उच्च भएको मदहनालाई आिार मानेर बबक्रीको तुलनामा 50% भन्दा बढी िा 30% भन्दा बढी  
र 50% भन्दा कम बबक्रक्र घटेका व्यिसायहरू 

 

आम्दानीको कुलसंख्या 

साना तथा मझौला कम्पननहरु,आदद    रकमको लसमा अगिकतम 20 लाख 50 हजार येन  

आफ्नै स्िरोजगार ब्यबसायहरु आदद  रकमको लसमा अगिकतम  5 लाख येन सहयोग गनेछौ । 
आम्दानीको कुलसंख्या  मापन अिगि ※1 को उच्च बबक्रक्रबबतरर्－लक्षित मदहना को उच्च बबक्रक्रबबतरर् × 5 
मदहनाको भाग 
※1 2018 नोभेम्बर देखख 2019 माचण मदहना ／2019 नोभमे्बर देखख 2020 माचण ／2020 नोभमे्बर देखख 

2021 माचण को कुनैपनन एउटा अिगि (मापन मदहना पनन समाबेर् भएको अबगि )  
 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


सहयोग लागग अगिकतम रकम 

※2 मापन मदहना पनन समाबेर् भएको ब्यबसाय आगथणक िषणको िावषणक उच्च बबक्रीदर 

उच्च बबक्रीको 
घटेकोको प्रनतर्तदर 

आफ्नै 
स्िरोजगार 
ब्यबसाय 

ननगम 

िावषणकउच्च बबक्री ※2 
10करोड येन भन्दा तल 

िावषणकउच्च बबक्री 
※2 

10करोड येन भन्दा 
बढी देखख 50 करोड 

भन्दा तल 

िावषणकउच्च 
बबक्री ※2 
50 करोड 
भन्दा बढी 

▲50%भन्दा बढी 5 लाख 
येन  10लाख येन  10लाख 50 हजार 

येन  
20 लाख 50 
हजार येन  

▲30%भन्दा बढी 
50%भन्दा कम 

3 लाख  
येन  6 लाख येन  9 लाख  येन  10लाख 50 

हजार येन 

 

＜आबदेन भनण सहयोग गने स्थान（फेब्रुअरी1ताररक पनछको लागगको  स्थान）＞ 

वप्रफेक्चरहरू 
गाउँ, 
िडा, 

नगरपाललका 
स्थान कोड स्थानको 

नाम संस्थाको नाम सम्मेलन 
कि ठेगाना खुल्ने 

लमनत 
बबदाको 
ददन  

लमयागी 
प्रान्त 

सेन्दाई 
लसटी  0412 सेन्दाई 

स्थल  
पासेओ बबल्ल्डङ 
3 तला B खण्डमा 

लमयागी प्रान्त 
सेन्दाई लसटी 
आओबा कु 
खासुगा माची 
7-32 

फेब्रुअरी 
1 
ताररक  

प्रत्येक 
र्ननबार र 
सािणजननक 
बबदाको 
ददन 

साथै, यसको उपयोग गनुणपरेमा, पदहलेनै「लभल्जट ररजभसेन」बनाउन आिश्यक पनछे । आबदेन भनण सहयोग गन े
स्थानको अबलोकन िा प्रयोग को बारेमा चाँही, यहाबँाट (जापाननज भाषा) हेनुणहोस । 


