
योक्काइचि शहर चित्रका साना तथा मझौला उद्योग आचि 

स्थानीय आचथिक सहायता सहयोग रकम सम्बन्धी 
 

सङ्कटकाल घोषणा आदि जारी गररएको कारण व्यवसाय सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यवसाय अस्थायी स्थगन गने र 

सञ्चालन समय छोट्याउने, घरबादहर नदनस्किने आदिको आव्हानको असर लस्किन गएको अवस्था मध्यनजर गिाा, दवशेष 

रूपमा कदिन अवस्थामा रहेका साना तथा मझौला संस्थाहरू तथा व्यस्किगत व्यवसाय सञ्चालकहरू आदिको लादग 

व्यवसाय सञ्चालनलाई दनरन्तरता दिनको लादग सहारा दिन दमए प्रान्तले दिने सहयोग रकममा थप गने मद्दतद्वारा 

शहरदित्रका साना तथा मझौला संस्थाहरू तथा व्यस्किगत व्यवसाय सञ्चालकहरू आदिलाई व्यवसाय सञ्चालनलाई 

दनरन्तरता दिन सहायता पुर् याउनेछौ ौँ । 

 

1. सहायता प्राप्त गनि सके्न व्यक्ति वा समूह 

शहरदित्र मुख्य पसलको िताा गरेका साना तथा मझौला संस्थाहरू अथवा व्यस्किगत व्यवसाय सञ्चालकहरू आदि मध्य 

सानो स्तरका व्यवसाय आदिद्वारा अस्कन्तम आयकर दनवेिन (काकुतेइ दसनकोकु) बुझाउने स्थान योक्काइदि शहर िएका 

र दमए प्रान्त स्थानीय आदथाक सहायता सहयोग रकम (अगस्ट तथा सेपे्टिर मदहनाको िाग) प्राप्त गरेका व्यस्कि वा समूह 

*धादमाक संस्था, संस्था निएका सै्वस्किक समूह, व्यवसाय त्यागेका वा अस्थायी स्थगन गरेका व्यवसाय सञ्चालक आदि बाहेक 

 

2. सहयोगको लाचग चिइने रकम 

दमए प्रान्त स्थानीय आदथाक सहायता सहयोग रकम (अगस्ट तथा सेपे्टिर मदहनाको िाग)-को िुिानी रकम सरहको रकम 

* हरेक मदहनाको कारोवारमा दबक्री कमी आएको रकमबाट रादरि य सरकार र प्रान्तद्वारा प्राप्त िएको सहयोग रकम 

घटाएपदछको रकमलाई अदधकतम रकम मादनन्छ 

 

3. आवेिन अवचि 

रेइवा 3 साल अक्टोबर 25 ताररख (सोमबार) ~ रेइवा 4 साल जनवरी 31 ताररख (सोमबार)  

(उि दिनको हुलाक छाप मान्य हुन्छ) 

 

4. हुलाक ठेगाना 

〒510-8501 

2-5 सुवाच्यो, योक्काइदि शहर, दमए प्रान्त  योक्काइदि शहर िेिर अफ कमसा एण्ड इण्डस्टि ी  सहायता सहयोग रकम कक्ष 

* नोिल कोरोना िाइरस सङ््कक्रमण फैलावट रोकथामको दृदरकोणबाट, कायाालयमा आएर पेस गररने आवेिनको स्वीकार 

गररने छैन । 

* लेटर प्याक अथवा साधारण रदजस्टर्ा मेल आदि हुलाकी वसु्तको अवस्कस्थदतको बारेमा जाौँि गना सदकने तररकाद्वारा 

पिाउनुहोस् । 

 

5. सोिपुछका लाचग सम्पकि  

योक्काइदि शहर िेिर अफ कमसा एण्ड इण्डस्टि ी  सहायता सहयोग रकम कक्ष 

टेदलफोन निर 059-350-4080 

आवेिन दलने समय 9:30 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00 

(सोमबार ~ शुक्रबार; शदनबार, आइतबार र सावाजदनक दबिाको दिनबाहेक) 

* कायाालयको काउन्टरमा आवेिन आदि सिन्धी परामशा दलने सेवा दिएको छैन त्यसैले टेदलफोनबाट सम्पका  राख्नुहोस् । 

 

6. कागजपत्र प्राप्त गने तररका 

योक्काइदि शहर िेिर अफ कमसा एण्ड इण्डस्टि ीको होमपेजबाट र्ाउनलोर् गनुाहोस् । 

(एर्ि ेस) http://www.yokkaichi-ouen.com 


