
 

ति व्यक्तिहरु जो व्यवसायबारे परामर्श 
लिन चाहन्छन ्

 

ववत्तीय परामर्श काउन्टर（金融相談窓口） 

िपाईंिे आफ्नो व्यवसाय जारी गनश आवश्यक पसैाबारे परामर्श लिन सतनहुुन्छ । 

साना िथा मझौिा व्यवसाय प्रवर्शन खण्ड, और्ोगगक श्रम ववभाग, आगथशक 

मामिा ब्युरो 

📞 052-735-2000 

 

 

व्यवसाय परामर्श（経営相談） 

िपाईंिे तनर्लु्क योग्य ववर्ेषज्ञहरुसँग परामर्श लिन सतनहुुन्छ । यद्दपी, 

ररजभेसन आवश्यक छ । 

नागोया र्हर नयाँ व्यवसाय सहायिा केन्र । 

📞 052-735-0808 

 

  



व्यवसाय व्यवस्थापनको िागग पैसा 
आवश्यक पने मातनसहरु 

 

फोहर Extension सेफ्टी नेट ग्यारेन्टी नं. 4 र 5/ववपद सम्बक्न्र्ि ग्यारेन्टी 

（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

िाभदायक अवगर्मा पसैा सापटको िागग तनवेदन फारम र कागजहरु साना र 

मझौिा व्यवसायहरुिाई जारी गररन्छन ्जसको व्यवसाय झन ्खराब हँुदैछन ्। 

साना िथा मझौिा व्यवसाय प्रवर्शन खण्ड, आगथशक मामिा ब्युरो 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 

 

 



व्यवस्थापन स्थातयत्व कोष (वािावरणीय अनुकुिन कोष) 

（経営安定資金（環境適応資金）） 

साना िथा मझौिा व्यवसायहरुको दायरा जसका व्यवसाय तनकै खराब हँुदैछन ्

तिनीहरुिे आफ्नो व्यवसाय चिाउनको िागग पसैा सापट लिने दायरा फराककिो 

गररएको छ । 

साना िथा मझौिा व्यवसाय प्रवर्शन खण्ड, आगथशक मामिा ब्युरो 

📞 052-735-2100 

 

 

ऋण प्रणािीको िागग ग्यारेन्टी रु्ल्कमा छुट（融資制度にかかる保証料免除） 

नया ँकोरोना भाइरस अवस्था अन्िगशि व्यवस्थापनको िागग नागोया र्हरबाट 

पसैा सापट लिन ेकुरामा, ब्याज सहहि आवश्यक पसैा कम हुन सतछ । 

साना िथा मझौिा व्यवसाय प्रवर्शन खण्ड, आगथशक मामिा ब्युरो 

📞 052-735-2100 

 



ठूिा व्यापाररक मिहरु बन्द भएको 
कारणिे गदाश काम नभई बन्द भएका 
पसिहरू 

 

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

ठूिा व्यापाररक मिहरु बन्द भएको कारणिे गदाश काम नभई पसिहरू बन्द 

गरेका ब्याक्तिहरुिे 50 मान येन पाउने छन।् 

नागोया र्हर अनुदान रकम कि सेन्टर 

📞 052-228-7007 

 

  



 

व्यावसाय खोिेका व्यक्तिहरुिाई 
 

नागोया नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोग तनयन्रण व्यापार व्यावसाय 

तनरन्िरिा अनुदान रकम（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

वप्रफेतचरिे बन्दको िागग आवहान नगरेको व्यापार・व्यावसाय पतन, जसिे 

रे्रै मारामा नागररकहरूसँग सम्पकश मा रहह कारोबार गरररहेका व्यापार・

व्यावसायिाई 10 मान येन हदनेछौं। 

आगथशक मामिा ब्यूरो नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोग तनयन्रण 

पररयोजना टीम (अनुदान रकम सगचवािय) 

📞 052-265-2102 

 

  



 

रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संग सम्बक्न्र्ि 

व्यक्तिहरुको िागग 

 

खाना र पेय पदाशथको होम डडलिभरी सेवा प्रयोग प्रोत्साहन व्यवसाय 
（飲食宅配サービス利用促進事業） 

खाना र पेय पदाशथको होम डडलिभरी सेवा प्रदान गने कम्पनीसँग सहकायश गरर, 

नागररकहरूिाइ डडलिभरी सेवा प्रयोग गनश प्रोत्साहहि गने, रेस्टुरेन्टहरूिाइ 

तनरन्िर हदएकोमा समथशन 

आगथशक मालमिा ब्यूरो और्ोगगक योजना ववभाग 

📞 052-972-2412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

व्यवसाय तनष्कार्न अनुरोर्सँग लमिेर 
काम गरेका मातनसहरु 

 

आइगच वप्रफेतचर र नगरपालिका नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग तनयन्रण 

सहायिा कोष 

（愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

आइगच वप्रफेतचरको आग्रहद्वारा पसि बन्द गरेको व्यक्तििे (500,000 

येन) पसैा प्राप्ि गनश सतछ । 

वप्रफेतचर जेनेरि काउन्टर (कि सेन्टर) 

📞 052-954-7453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आत्मसंयमको कारणिे आर्ी भन्दा 
बढी ववक्री घटेका मातनसहरु 

 

हदघशकालिन फाइदाहरु（持続化給付金） 

यहद 2020 को एउटा महहनामा बबकक्र रकम पहहिाको वषशको सोहह महहनासँग 

िुिना गदाश आर्ी भन्दा कम गथयो भन,े जापानी सकारिे िपाईंिाई ति 

रकमहरुको आर्ारमा रकम हहसाब गरेर प्रदान गनेछ । 

हदघशकालिन िाभ कि सेन्टर 

📞 0120-115-570 

 

  



 

मातनसहरु जो रोजगारदािाहरुसँग 

अस्थायी बबदा माग्छन ्

 

रोजगार समायोजन सहुलियि (कोरोना छुट)（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

रोजगारदािािे कमशचारीको िागग अस्थायी बबदाको िागग भुतिानी गरेको केही 

पसैा जापानी सरकारबाट प्राप्ि गनश सतछ। 

पक्ब्िक रोजगार सुरक्षा कायाशिय (हेल्िो वोकश ) 

 

  



 

मातनसहरु जसको रोजगारदािाहरुको 
केटाकेटी छ 

 

बन्द भएको प्राथलमक स्कूिको िागग सहुलियि（小学校休業等対応助成金） 

रोजगारदािािे जापानी सरकारबाट केही पसैा प्राप्ि गनश सतछन ्जब एउटा 

कमशचारीिे आफ्नो बच्चाको प्राथलमक स्कूि बन्द भएको, नया ँ कोरोना 

भाइरसिे संक्रलमि भएको वा बच्चािाई उच्च जोखखम रोग िागेको छ भन े

बच्चाको हेरचाहको िागग कमशचारीिे ििबी बबदा लिन्छन ्। 

बन्द भएको स्कूि, रोजगार समायोजन सहुलियि कि सेन्टरको िागग 

सहुलियि/सहायिा कोष। 

📞 0120-60-3999 

 

  



 

बच्चाहरु सहहि किल्यान्स 

 

बन्द भएको प्राथलमक स्कूिको िागग सहुलियि（小学校休業等対応助成金） 

ति मातनसहरु जसको बच्चाको स्कूि बन्द भएको छ, जसिाई नयाँ कोरोना 

भाइरसको संक्रमण छ वा जोसँग उच्च जोखखमको रोगहरु छ र जसिे 

व्यक्तिगि ककलसमिे लिएको काम गनश सतदैनन,् उनीहरुिे जापानी 

सरकारबाट पसैा प्राप्ि गनश सतछन ्। 

बन्द भएको स्कूि, रोजगार समायोजन सहुलियि कि सेन्टरको िागग 

सहुलियि/सहायिा कोष। 

📞 0120-60-3999 

 

  



 

व्यवसाय व्यवस्थापनको िागग पैसा 
आवश्यक पने मातनसहरु 

 

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग ववरे्ष ऋण（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

जापानी सरकारिे त्यस्िा मान्छेहरुिाई पसैा सापट हदन्छ जसको व्यवसाय 

अस्थायी अवस्थामा र्रासायी हँुदैछन ्। 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 

 

सफा वािावरण आमुि पररविशनको िागग ववर्ेष ऋण（衛生環境激変対策特別貸付） 

जापानी सरकारिे त्यस्िा मातनसहरुिाई पसैा सापट हदन्छ जसको होटि वा 

रेष्टुरेन्ट व्यवसायहरु अस्थायी रुपमा र्ारासायी हँुदैछन ्। 

Japan Finance Corporation 

📞 0120-154-505 

 



 

तिनीहरु जो कर दाखखिा गनश वा भुतिानी 
गनश सतदैनन ्

 

कपोरेट नगर कर र व्यापार कायाशिय करको कर दाखखिा अक्न्िम लमतिको 

समय थप ।（法人市民税及び事業所税の申告納付期限の延長） 

कपोरेट नगर कर र व्यापार कायाशिय करको कर दाखखिा अक्न्िम लमतिको 

समय थप गनश सककन्छ यहद ति तनवेदनहरु बनाउँन समयमा ियार छैनन ्। 

प्रत्येक र्हर कर कायाशिय 

 

कर भुतिानी पतछ सान ेप्रणािी（納税の猶予制度） 

कर भुतिानी अवगर् अत्यन्िै घटाईएको ििब लिने मातनसहरुको िागग समय 

थप गनश सककन्छ । 

प्रत्येक र्हर कर कायाशिय 

 

 

 

 

 



 

तिनीहरु जसिे सावशनक्जक यूटीलिहट 

र्ुल्कहरु तिनश सतदैनन ्

 

पानी र फोहर रु्ल्कको िागग भुतिानी पतछ सानेबारे परामर्श 
（上下水道料金の支払い猶予等の相談） 

पानी आपतूिशको िागग आर्ारभूि र्लु्क २ महहनाको िागग तनर्लु्क छ । यहद 

पानी र फोहरको िागग भुतिानी गनश कहठन छ भन,े भुतिानी पतछ सानेबारे 

परामर्श २०२० डडसेम्बरसम्म गनश सककन्छ । 

पानी र फोहर ब्युरोको प्रत्येक वाडशको बबकक्र कायाशि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

व्यवसाय व्यवस्थापनको िागग पैसा 
आवश्यक पने मातनसहरु 

 

Shoko Chukin Bank, ववपद सहायिा ऋण（商工中金・危機対応融資） 

साना िथा मझौिा व्यवसायहरुमा ववर्षेीकृि ववत्तीय संस्थािे त्यस्िा 

मातनसहरुिाई पसैा सापट हदन्छ जसको कम्पनी व्यवसाय अस्थायी रुपमा 

र्ारासायी भएका छन ्। 

The Shoko Chukin Bank, Ltd. 

📞 0120-542-711 

 



भववष्यमा फेरी पतन आउन सतने नयाँ 
प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रमणको 

रोकथामको िागग चन्दा हदने सोगचरहनु 
भएका व्यक्ति 

 

नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोग तनयन्रणिाई चन्दा हदने 

सोगचरहेका व्यक्ति（新型コロナウイルス感染症対策への寄附をお考えの方へ） 

भववष्यमा फेरी पतन आउन सतने नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस संक्रमण र 

त्यसको रोकथामको िागग गनुश पने गतिववगर्हरुको प्रोत्साहनको िागग चन्दाको 

आहवान 

ववत्तीय मालमिा ब्यूरो कोष ववभाग 

📞 052-972-2308 

 

 

 

 

 

 


