
OtaCityNavigationVo
l.1
6

2021.04

िभिव� देशका िबदेसीह�को लािग समाचार

नेप
ाल
ी

"OTA फुरेआइ िभिडयो �ितयोिगता" सृजना 
�दश�नबारे

अ�तरा�ि�ट�य सहर ओता संघ [ब�भाषी परामश� काउ�टर]

सां�कृितक �वध�न िडिभजन

☎ 03-5744-1226 FAX 03-5744-1539

E-mail bunka@city.ota.tokyo.jp

अ�तरा�ि�ट�य सहर ओता सघं  ब�भाषी परामश� काउ¢टर

ठेगाना: ओता सहर खामाता 5-13-26 उपभो©त के�ª 1F

☎ 03(6424)8822 FAX 03(5710)6330

Email info@ota-goca.or.jp

स�पक�

स�पक�

OTA फुरेआइ फे�ताको वैकिºपक काय�»मको ¼पमा "OTA फुरेआइ िभिडयो 
�ितयोिगता" 2020 साल नोभे¿बर 1 तािरख~2021 साल जनवरी 7 तािरखमा 
आयोजना गिरयो। "फुरेआइ (भेटघाट)" लाई िवषयव�त ुबनाइएको िभिडयो र ओता 
सहरको पय�टन �चार गीत "तेनोिहरा ताताकेबा (िस©लेमन)" नृÇको िभिडयो गरी 
Èई �कारको िभिडयोको लािग आवेदन खोिलएको िथयो। "फुरेआइ (भेटघाट)" लाई 
िवषयव�त ुबनाइएको धरैे िभिडयोह¼बाट सवËÌम परु�कार पाउन सफल सृजना र 
उÌम परु�कार पाउन सफल सृजनाको घोषणा गिरएको छ। YouTube को ओता सहर 
आिधकािरक "ओता सहर Ñयानल" मा सवËÌम परु�कार पाउन सफल सृजना हने� 
सिक�छ। "तेनोिहरा ताताकेबा (िस©लेमन)" नृÇको िभिडयोको स�दभ�मा आवेदन 
िदइएको िभिडयोह¼ स¿पादन गरी एउटा िभिडयो बनाई ओता सहर स�ंकरण �चार 
िभिडयो बनाइएको छ। यो YouTube को "िस©लेमन आिधकािरक Ñयानल" मा हने� 
सिक�छ। Èबै िभिडयोह¼ अÇ�तै राÒो �नाले निबसÓकन हनेु�होस!्
*आवेदन अविध समा×त भइसकेको छ।

यी बाहके अØ भाषाह¼मा पिन सेवा उपलÙ छ। परामश� िलनहुोस।् विकल 
(अिधव©ता) परामश� (अिÚम ¼पमा नाम लेखाउनपुनÛ): मिहनाको पिहलो र 
तेÜो आइतबार 1:00 pm~5:00 pm

भाषाको सम�या, बÑचा स¿बÞी कुराह¼, िववाह, स¿बÞ िवßेद, 
काम स¿बÞी कुराह¼ आिद िविभà भाषाह¼मा परामश� िलन 
सिक�छ।
तपाá र दोभासे सँगै ओता सहर काया�लयको मãुय भवनको 
काउ¢टरमा गई �शासिनक �ि»या आिदको दोभासे गिरिदने सेवा 
हो।

ओता सहर काया�लयमा पेस गनÛ �ामाणपä आिद अनवुाद गिरिदने 
सेवा हो। शåुक लाæेछ। (�ित कागजात 500 येन)

ओमोरी जाने बाटो

पूव� एिजट

उपभो
ता के��

ओता वडा काया�लय

िरङरोड ८

खामाता-िहगासी शाखा काया�लय

आरोमा �लाजा

ओता िनवासी हल 
आि�को

ख
ाम
ात
ा �
टेस
न

खुला रहने समय

2021 साल अि�ल 1 तािरख~2022 साल अि�ल 31 तािरख

अं�ेजी सोम, मंगल, बुध र शुबार 10:00 am~5:00 pm

िचिनयाँ सोम, मंगल, िबही र शुबार 10:00 am~5:00 pm

तागालोग सोमबार र शुबार 10:00 am~5:00 pm

नेपाली बुधबार 10:00 am~5:00 pm

िभयतनामी िबहीबार 10:00 am~5:00 pm

दैिनक जीवन 
स�ब�ी परामश�

दोभासे

अनुवाद

ब�भाषी परामश� काउ	टरमा गन� सिकने कुराह�
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शहरी  पूवा�धार िवकास �यव�ापन

ट� ािफक सुर�ा तथा साइकल �यापक योजना िज�मेवार कम�चारी

☎ 03-5744-1315 FAX 03-5744-1527 E-mail toshikan@city.ota.tokyo.jp

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/jitensha/jitensha_tounan-boushi.html

िवदेशी भाषामा मानव अिधकार परामश� डायल (नाभी डायल)
☎ 0570-090911
URL http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

ओता सहर िभä धरैे साइकल चोरीका घटनाह¼ घिटरहकेा छन।् चोरी 

भएका �ायः साइकलह¼मा लक गिरएको िथएन। साइकल सिजलै �योग 

गन� सिकने सिुवधाजनक साधन हो तर लक नगरीकन ÇिÌकै छोड्यो भने 

सिजलै चोरी ��छ। छोटो समयको लािग माä साइकलबाट पर जाने खèडमा 

पिन अिनवाय� ¼पमा साइकलमा लक गनु�होस।्

साथै सडकमा माä नभएर घर र साइकल पाि éकङ गनÛ ठाउँह¼बाट पिन 

साइकलह¼ चोरी भइरहकेा छन।् िवशेष गरी घरबाट साइकल चोरी �ने 

घटनाह¼ सबैभ�दा धरैे भइरहकेो छ। घर र साइकल पाि éकङ गनÛ ठाउँह¼मा 

पिन सावधान भई लक गन� निबसë।

साइकलको चोरी रोकथामको लािग Èई ठाउँमा लक गनÛ टु-लक �भावकारी 

��छ। टु-लक गरेमा चोरी गन� समय लाæे र गाìो �ने �नाले चोरी रोकथामको 

�भाव बढी ��छ। टु-लकîारा चोरी रोकथाम गरï।

2020 साल जनवरी 1 तािरखदेिख ओता सहरको िनयम अनसुार साइकलमा अिनवाय� ¼पमा लक गनु�पन� भएको छ। साइकल रोñे बेला निबसÓकन 

साइकल लक गरी आòो महóवपूण� साइकल चोरी �नबाट बचाऔ।ं

साइकल चोरीदेिख सावधान होऔ।ं

िवदेशी भाषामा मानव अिधकार परामश� डायलको 
जानकारी

मानव अिधकार स�ब�ी सम�याले िचि तत �यि�त �नु� छ?

सोमबार~श»ुबार 9:00 am~5:00 pm (वष�को अö 
तथा नयाँ वष�को स÷ुको अविध बाहके)

िनःशåुक

य�ता िच�ता भएको øयि©तले Øाय मúालय "िवदेशी भाषामा मानव अिधकार परामश� डायल" �योग गनु�होस।्

अंÚेजी, िचिनयाँ, हगंलु, िफिलिपनो, पोतु�गीज र िभयतनामी भाषामा सेवा उपलÙ छ।

किहले

शु�क

•  िवदेशी नागिरक भएको कारण रोजगार िदन अÁवीकार गिरयो।
• छोराछोरीलाई िवÅालयमा हÆेे, िगÇाउने जÁता काय� भइरहकेो छ।

• अपाट�मेÉटमा बÊ िदइएन।

•

•

•

उदाहरणको 
लािग...
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कर भुËतानी शाखा
☎ 03-5744-1205 FAX 03-5744-1517 URL https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/

शहरी  पूवा�धार िवकास �यव�ापन    ट� ािफक सुर�ा तथा साइकल �यापक योजना िज�मेवार कम�चारी
☎ 03-5744-1315 FAX 03-5744-1527

साइकल हटाउने िवषय बारे

िनवासी कर भु¢तानीबारे

ओता सहरको िनयम अनसुार हामीले साव�जिनक ûल (सडक वा पाक� , �टेसन अगािडको खलुा ठाउँ ज�ता 

साइकल पाि éकङ बाहकेका ठाउँह¼) मा साइकल नराü�ुन अनरुोध गदý आइरहकेा छï। साइकल पाि £कङ गन¥ 

ख¦डमा छोटो समयको लािग रो¨े भए तापिन साइकल पाि £कङ गन¥ ठाउँमा राख¬। ओता सहरले सहरको िनयम 

अनसुार �टेसन अगािडको केही ûानलाई साइकल छोड्न िनषेध इलाकाको ¼पमा तोकी, Ç�ता इलाकाह¼मा 

रािखएका साइकलह¼ िनयिमत ¼पमा हटाउने गिररहकेो छ। सामाØतया हटाइएका साइकलह¼लाई 30 िदनको 

अविध भèडारण के�ªमा रािखनेछ। भèडारण ¿याद िबितसकेको साइकललाई न�ट गिरने �नाले ÿयान िदनहुोस।्

तपाÎले आि Ðथक वष� 2020 सालको िनवासी कर (िवशेष सहर िनवासी कर र िजÑला िनवासी 
कर) भुËतानी गनु�भयो?
यिद अझै भुËतानी गनु�भएको छैन भने िछटै भुËतानी गनु�होस।्
िवÁतृत जानकारीको लािग ओता सहरको होमपेज हनेु�होस।्

भ�डारण के �

कहाँ

िनयम र मया�दाको पालना गरी सही तिरकामा �योग गर�।

ओता सहरको भèडारण के�ªह¼ 4 ठाउँमा छन।् िव�तृत जानकारीको लािग तल हनेु�होस।्

भèडारण के�ªको िफता� गिरने िदन र िफता� गिरने समयमा, िफता� िलन आव~यक कुराह¼ िलएर आउनहुोस।्

सूचना स�ंकरण
भ
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ार
ण
 के
�¯
क
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सं
ि±
²त
 ज
ान
क
ार
ी िफता� गिरने िदन: सोमबारदेिख आइतबार (साव�जिनक िबदा, िबदा सािरएको िदन र िडसे�बर 29 तािरख~जनवरी 3 तािरख बाहके)

िफता� गिरने समय: 11:00 am देिख 7:00 pm स�म
िफता� िलन आवÙयक कुराहÚ:  (1) पिरचय खÛेु कागजात (रेिजडेÉस काड�, सवारी साधन अनुमित पÜ आिद)

(2) साइकल आिदको साँचो
(3) हटाउन लागेको शुÑक (साइकल 3,000 येन)

•  पिहलो भ¦डारण के�¯ (हइेवािजमा िर´ोखा भ¦डारण 
के�¯)
ओता सहर हइेवािजमा 1-2　☎ 03-3765-5161
यहाँ ओमोरी }äे र Ñयोफु }äेबाट हटाइएको साइकल लिग�छ।
•  दो¶ो भ¦डारण के�¯ (तोओहािसखा भ¦डारण के�¯)
ओता सहर हइेवािजमा 5-1　☎ 03-3765-5162
यहाँ कामाता �टेसनको पूवÓ एि{टबाट हटाइएको साइकल 
लिग�छ।

•  ते¶ो भ¦डारण के�¯ (तोओहािसखा भ¦डारण के�¯)
ओता सहर हइेवानो मोरी पाक�  नं. 2 अगािड　☎ 03-3765-5163
यहाँ कामाता �टेसनको पि[म एि{ट, हासनुमुा �टेसन आिदबाट 
हटाइएको साइकल लिग�छ।
•  चौथो भ¦डारण के�¯ (रोकुगो हािसमोतो भ¦डारण के�¯)
ओता सहर नाकारोकुगो 4-30　☎ 03-3736-0372
यहाँ केइ\ु कामाता �टेसन, जोउिसकी �टेसन, कोिजया �टेसन 
आिदबाट साइकल लिग�छ।



ओमोरी खलेकुद के�¯मा रिनङ ¹टेसन 
OPEN गिरएको छ!

सं¾ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को Àयाि¢सन 
लगाउनेबारे
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9:00 am~8:00 pm (अिßतम दता� समय 6:00 pm)

* वष�को अâ तथा नयाँ वष�को सãुको अविध (12/29~1/3) र सिुवधा 

िनरी�ण गिरने िदन जÁता भवन बßद äने िदन र भवन पूरै भाडामा 

िदइएको बेलामा åयोग गन� सिकनेछैन। िवÁतृत जानकारीको लािग 

ओमोरी खलेकुद केßæमा स�पक�  गरी िनçय गनु�होस।्
अि�म आवेदन आवÙयक छैन।

åयोग गनè िदन ओमोरी खेलकुद केßæको काउÉटरमा भéुहोस।्

15 वष� वा सोभßदा बढी भएमा जसले पिन åयोग गन� सëेछ।

* 15 वष� भßदा कमको �यिËतको सßदभ�मा अिभभावक पिन 

सँगै आउनुपनèछ।

स
�प
क� ओमोरी खेलकुद केßæ

☎ 03-5763-1311
URL  https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/sports/ivent/runningstation.html

खेल åवध�न िडिभजन
☎ 03-5744-1441 FAX 03-5744-1539 E-mail sports@city.ota.tokyo.jp

स
�प
क�

कोरोना ïयािËसन लगाउने स�बñी कल सेÉटर

सोमबार~शुबार (िबदाको िदन बाहके)  8:30 am~5:15 pm शिनबार  8:30 am~12:00 pm　☎ 03-6629-6342

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/cyuumokujoho/infection/covid19_wakuchin/index.html

ओमोरी खेलकुद केßæ  ओता सहर ओमोरी होनõयो 2-2-5

केइöु हइेवािजमा Áटेसनमा ओलèपिछ िहँडेर 6 िमनेट

चेिßजङ ãम: िनःशुÑक, लकर: 100 येन िफता� äने åकार, 

तातो पानीको सावर: åûेक 5 िमनेटको 100 येन

äलाक माफ� त ïयािËसन लगाउने िटकट पठाइनेछ।

रिनङ �टेसन भनेको रनर (धावक) ले गितिविध के�ªको ¼पमा �योग गन� सñे ठाउँ हो। लकर, चेि�जङ ÷म, सावर 

÷म ज�ता रनर (धावक) लाई खसुी बनाउने सिुवधाह¼ �योग गन� सिक�छ। साथै ओमोरी खलेकुद के�ªबाट स÷ु 

�ने 3km र 5km को गरी 2 �कारका रिनङ कोस�ह¼को øयवûा गिरएको छ। यी कोस�ह¼मा धरैे अप-डाउन छैन 

र हिरयालीले भिरपूण� पाक� मा �ने स�ुदर ऋत ुपिरवत�न र समªुी िकनारको ताजा हावा महससु गन� सिकने �नाले, 

अव~य पिन यी कोस�ह¼मा दगरेुर हनेु�होस।्

[आवेदन िदने तिरका]
अिÚम ¼पमा नाम लेखाउनपुनÛछ। �Çेक ^याि©सन लगाउने 
ठाउँमा नाम लेखाउने तिरका फरक �ने �नाले, तपाáलाई 
पठाइने सूचनासँग सलंæ गिरएको ^याि©सन लगाउने 
ठाउँको सूची हनेु�होस।्
[Àयाि¢सन लगाउन सिकने ठाउँहÂ]
तोिकएका �वा_ सûंाह¼का साथै सामूिहक ¼पमा 
^याि©सन लगाउन सिकने ओता सहर िभäको सिुवधा ज�ता 
ûानह¼लाई ^याि©सन लगाउने ठाउँ बनाइनेछ।
[Àयाि¢सन लगाएको शु�क]
िनःशåुक

[Àयाि¢सन लगाउने बेला सहमित िलइनेछ]
^याि©सन लगाउने øयि©त अथवाको सहमित भएको अवûामा माä ^याि©सन 
लगाइनेछ।
[Àयाि¢सन लगाउने �ि¾याहÂ]
❶  �लाक माफ� त ^याि©सन लगाउने िटकट आिद आउँछ।
❷ ^याि©सन लगाउन चाहने øयि©तले नाम लेखाउनहुोस।्
❸  ̂याि©सन लगाउने िटकट र पिरचय खु̀ े कागजात िलएर ^याि©सन लगाउने 
ठाउँमा जानहुोस।्

❹  जाँच पूव� भनु�पनÛ फाराममा जानकारी भरी, �वा_ िûित आिदमा सम�या 
नभएमा ^याि©सन लगाइनेछ।

�काशन    ओता अ�तरा�ि�ट�य शहर, ब�सां�कृितक सहजीवन �व@�न शाखा
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