ब्यवसाय गद� आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा
「�मयागी प्रान्त नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलावट रोकथाम सहायता रकम」(नाम प�रवतर्न हुन
सक्ने ) को सम्बन्धमा
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलावट रोकथामको ला�ग, �मयागी प्रान्तले ब्यबसायी महानुभावहरुलाई,

सेवा तथा व्यवसाय रोक्न या ब्यवसायको �नय�मत समय लाइ घटाउनु हुन सहयोगकोला�ग अनुरोध

गदर् छ।

यसको अव�ध, 2020 अ�प्रल 25 ता�रक（श�न）दे �ख मे 6 ता�रक (बध
े ।
ु ) सम्म हुनछ
यस कायर्मा सहयोग पुयार्उनु हुने ब्यवसायीहरुलाइ यो सहायता रकम �दइने छ ।
【सहायता रकम 】
एक ब्यवसायका ला�ग 3 लाख एन

तर,सेन्दाई �सट� �भत्रका सेवा तथा ब्यवसाय संचालन गन� ब्यवसायीको हकमा एक ब्यवसायको 4

लाख (2 वा सो भन्दा बढ� सेवा तथा ब्यवसाय भएमा 8 लाख )
【ल��त अव�ध 】
2020 अ�प्रल 25 ता�रक（श�न）दे �ख मे 6 ता�रक (बध
ु )

※ यो सम्पूणर् अव�ध अ�नवायर् रुपमा, ब्यवसाय बन्द गन� अथवा ब्यवसाय समय घटाउने कायर् गनुर्
पन� छ ।

※ य�द यो कायर् 2020 अ�प्रल 25 ता�रकमै नगर�, 25 ता�रक भन्दा प�छबाट ब्यवसाय बन्द गन�
अथवा ब्यवसाय समय घाटाउने कायर् गरे प�न त्यस्तो अवस्थामा तपाइलाइ यो सु�वधा उपलब्ध हुने

छै न ।

【ल��त ब्यवसायी】
・�मयागी प्रान्तमा ब्यवसाय संचालन गन� साना तथा मध्यम आकारका व्यवसायी
・सेवा तथा व्यवसाय रोक्ने या ब्यवसायको �नय�मत समय लाइ घटाउन सक्ने ब्यवसायी
・रे स्टुरे न्ट आ�द जो, बेलक
ु ा 8 बजे दे �ख �बहानको 5 बजे सम्मको रात्रीका�लन ब्यवसाय समयलाइ

बन्द गनर् सक्ने ब्यवसायी । म�दराको �ब�क्र समय चा�हँ बेकुका 7 बजे सम्मको हुनछ
े ।
【ल��त अवस्था 】
ल��त समूह �भत्र पन� व्यवसाय तथा स�ु वधाहरु �नधार्�रत ग�रएको छ । यस ल��त समुह �भत्रमा
नपन� अवस्था प�न हुन सक्दछ । बिृ स्तत रुपमा बुझ्न तलको फोनमा सम्पकर् गनर् होला ।
【सम्पकर्】
�मयागी प्रान्त आपतकाल�न िस्थ�त घोषणा परामशर् डायल
फोन नम्बर ：022-211-3332
समय ：9 बजे ～18 बजे（श�नबार・आइतबार र सावर्ज�नक �बदाको �दन बाहेक ）
तर, अ�प्रल 25 ता�रक (श�नबार) र अ�प्रल 26 ता�रक (आइतबार) चाँह� खुला रहनेछ
�वदे शी भाषामा परामशर् �लनको ला�ग, �वदे शी नाग�रकका ला�गको परामशर् केन्द्र �मयागी
022-275-9990(सोमबार～शक्र
ु बार 9बजे～17बजे)

