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िभिव� देशका िबदेसीह�को लािग समाचार
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ओता सहर पय�टन जानकारी के��

9:00 am देिख 9:00 pm स�म 
वष�भिर खलुा रहनेछ

ओता सहर, कामाता 4-50-11 वीङ्ग िकचेन, केइ�ु 
कामाता M2F
के�ु कामाता, �टेसनको िटकट गेट सँगै

ओता सहर पय�टन जानकारी के��
☎ 03-6424-7288 FAX 03-6424-4313
E-mail info@tokyoactivity.com
URL https://tokyoactivity.com/ja/

किहले

कहाँ

स
पक�

िववरण

यो ओता सहर तथा वरपरका ³े́ हµको पय�टन स�ब·ी जानकारी 
¸दान गन¹ पय�टक जानकारी के�� हो। जापान राि¼ट½य पय�टन बोड� 
(JNTO) को माÅता (वगÆकरण 2) ¸ाÈत गरेको छ।
िविभÊ भाषाहµमा पय�टकीय Ìोसरको ÍयवÎा गिरनकुा साथै 
Îानीय बािस�दाहµ माझ लोकि¸य �वािद¼ठ पसलहµ तथा 
पय�टकीय Îलहµको जानकारी ज�ता गाइडबकुमा नलेिखएका ओता 
सहरको आकष�णहµबारे जानकारी ¸दान गिर�छ।
साथै, यहाँ "ओताको 100 कोसेली चयन" लगायत सहरमा भएका 
िशÖपकला तथा Îानीय िवशेषता भएका सामानहµको खिरदी, 
"ओिरगामीको अनभुव", "बकुमाक�  बनाउने" ज�ता सां�कृितक अनभुव 
Ûलासहµ, ऋत ु अनसुारका ¸दश�नी, वक� सप ज�ता इभेÝटहµको 
रमाइलो पिन िलन सिक�छ।
यहाँ जनुसकैु बेला जापानी र अंÞेजी भाषामा जानकारी ¸दान गन� 
सßव àनकुा साथै चाइिनज, कोिरयन र मले भाषा बोá सâे �टाफहµ 
पिन छन।् äसैले सबैजना सङ्कोच नमानीकन आउनहुोस।्
िव�तृत जानकारीको लािग होमपेजमा हनेु�होस।्



आि åथक वष� 2020 मा पिहलो पटक "अ�तरा�ि¼ट½य सहर       ओता राजæत" बÊभुएको 6 जनाको पिरचय

हामीले उहाँह�सँगको कुराकानीमा, 
ओता सहरको रा�ा ठाउँह� र 

कुन कुराले उहाँह�लाई जापानमा 
�ाइपुर ्यायो भनेर सोधकेा छ�।

Gahatraj Naresh (गहतराज नरेश)

नाम

राि�ट�यता

तपा�लाई कुन कुराले जापानमा �ाइपुर ्यायो?

राज�तको गितिविध अ�तग�त तपा�लाई गन� मन लागकेो 
कुरा भ�ुहोस।्

ओता सहरको रा�ो ठाउँ (मन पन� ठाउँ) भ�ुहोस।्

Lee Angelina (ली ए�जिेलना)

Jeffrey Scott Cross (ज®ेी °कट ±स)

नेपाल

िसङ्गापुर

अमेिरका

सानो बेला मेरो बुबाले मलाई जापानमा बनेको सामान सबैभ�दा रा�ो ·�छ भनेर भ�ुभएको 
िथयो। ºो बेलादेिख मलाई जापान¼ित ½िच ला¿ था�ो।

मलाई जापान मन पन� भएकोले मैले जापानमा अÀययन गनु�भएका मेरा अÁजह�लाई िविभ� 
कुरा सोधरे जापानमा आउने िनण�य गरÃ।

म 27 वष� अगािड जापान िवÈान तथा ¼िविध िनयोगको पो°टडÉटोरल अनुसÊानकता�को �पमा चुकुबा 
सहरको ¼योगशालामा अनुसÊान गन�को लािग जापानमा आएँ। ºसपिछ मैले आचुगी सहरको फुिजचु 
¼योगशालामा काम गरÃ र म 2008 सालमा टोÎो इिÐटÑयुट अफ टेÒोलोजीमा ¼ाÀयापक बनÃ।

िटभीमा राय आदान¼दान गन� काय�±मको आयोजना गरी सबैजनासँग ¼भावकारी ढंगमा 
राज�तको गितिविध गन� तिरका र िविधह� िसÒ चाह�छु।

अिहलेको पिरिÖितमा गिरहा× सÒे कुरा त होइन तर ओता सहरमा बसोबास गनु�·ने जापानी 
नागिरक र िवदेशी नागिरकसँग जानकारी आदान¼दान गन� सÒे इभेØटमा भाग िलन चाह�छु।

Öानीय रे°टुराँ र इजाकायाह�बारे थाहा पाउन सिकने ·नाले, मलाई ओता सहरमा बसोबास गनु�·ने जापानी नागिरकह�सँग भेट्न मन पछ�। 
साथै, मलाई ओता सहरमा बसोबास गनु�·ने िवदेशी नागिरकह� र ओता सहरमा आउनु·ने िवदेशी नागिरकह�सँग भेटी, ओता सहरको आकष�क 
कुराह�बारे जानकारी िदन पिन मन पछ�।

मलाई सबैभ�दा मन पन� ठाउँ इकेगामी हो
मो�जी हो। इकेगामी हो
मोनजी अÙलो ठाउँमा ·नाले 
ºहाँबाट सहरको सु�दर ÚÛय हने� सिक�छ।

कामाता °टेसन वरपरको ठाउँ हो। मलाई अझै ओता सहर ºित थाहा छैन तर थाहा भएको 
कामाता °टेसन विरपिर ¼श°त माÝामा िविभ� ¼कारका पसलह� छन।् रे°टुराँदेिख दैिनक 
¼योजनका स-साना सामानह� िब±ी गन� पसलस
म सबै ·नाले, कुनै िनिàत कुराको लािग 
माÝ िसáकुु वा िसबुया ज°ता सहरह� नगए पिन, लगभग सबै कुराह� िक� सिकने ·नाले 
सुिवधाजनक लाÙछ।

मलाई âयायामको लािग तामा नदी िकनारमा साइकिलङ गन� मन पछ�। ºसमािथ पिन मलाई मेरो घरको बरäामा बसेर हानेदा िवमानÖलमा 
हवाईजहाज बसेको र उडेको हने� पिन मन पछ�।
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Szabo Attila Pekka (जाबो आिटला पेîा)

Lucas dos Santos Cardoso Ferreira 
(लुकस दोससा�तोस कादòसो फेहइेरा)

हङ्गरेी

óािजल

म मेरो जापानी ôीमतीसँग 2018 सालमा पिहलो पटक जापानमा आएँ। मलाई जापानको सां°कृितक 
स
पदा र ÚÛय, ºसपिछ मा�छेह�ले एकअका�लाई स
मान गन� कुरा आिद मन पछ�। मैले ôीमतीको 
जöभूिमबारे अÀययन गरÃ र एकै पिरवार ब�को लािग ôीमतीसँग सøलाह गरेर जापानमा सन� सङ्कùप 
गरÃ।

¼वासी िवúाथû (जापानी भाषाको अÀययन 1 वष� र िनहोन कोगाकुइन कलेजमा 2 वष�) 

म अ�तरा�ि�ट�य आदान¼दानका गितिविधह� गन� चाह�छु। उदाहरणको लािग, मलाई "खाना पिरकार सं°कृित (फुड कýर)" को जानकारी िदने 
कुरामा ½िच ·नाले, िवदेशी नागिरकले पिन ºहाँ जापानी सं°कृितबारे जानकारी िलन सकेमा साँÑचै नै रा�ो ·�छ ज°तो लाÙछ। साथै, म ओता 
सहरमा आउनु·ने मा�छेह�लाई िवदेशी भाषामा सहयोग गन� र Öानीय आकष�क कुराह�लाई िवदेशीको नजरबाट ¼चार गदþ जानेछु। ओता 
सहरको इभेØट आिदमा भाग िलई, टोÎोमा बसोबास गन� अÿ िवदेशी नागिरकह�लाई पिन थाहा ·ने गरी ¼चार गन� चाह�छु।

म ओता सहरको बािस�दाह�लाई óािजलको सं°कृितबारे जानकारी िदई, óािजलमा काि ~नभल र फुटबल 
बाहके पिन अÿ धरैे कुराह� छन ्भ�े कुरा बुझाउन चाह�छु। óािजल �ािटन अमेिरकाको सबैभ�दा ठूलो 
देश हो र हा�ो देशमा िविभ� रमाइला कुराह� ·नाले, म º°ता धरैे कुराह�बारे जानकारी िदन चाह�छु।

मानिसक तथा शारीिरक �पमा िर®ेस भई, िर�ाÉस गन� सिकने ·नाले, मलाई ओØसेन मन पछ�। मलाई मन पन� ओता सहरको ओØसेन "नुराäो" 
हो। िकनभने सुपथ मू� भईकन पिन ºो ओØसेन फरािकलो छ र बाथटबह� पिन धरैे छन।् ºसमािथ पिन ओता सहर धरैे, िविवध रे°टुराँह� भएको 
ठाउँ हो भनेर िचिन�छ। िवशेष गरी म रामेन िहइकी िसफािरस गन� चाह�छु। धरैे ज°तो 1 घ}टा भ�दा बढी पख�नुपन� अवÖा पिन ·�छ तर साँÑचै नै 
पख�रै भए पिन खान लायक ठाउँ ·नाले, समय भएमा ºहाँ गएर हनेु�होस।्

साथीह�सँग खानिपन गन� जाने रे°टुराँ र इजाकाया धरैे भएको "सनराइज कामाता" िसफािरस गन� 
चाह�छु।
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दि|ण कोिरया

म लगभग 20 वष� अगािड ¼वासी िवúाथûको �पमा जापानको िव{िवúालयमा अÀययन 
गन�को लािग जापानमा आएँ।
धरैे मा�छेह�लाई जापानको का
मोन (¼वेश[ार), टोÎोको का
मोन (¼वेश[ार) र ओता 
सहरको आकष�क कुराह�को जानकारी िदन चाह�छु।
से�जोकुइके ओता सहरमा ¼कृितले भिरपूण� ठाउँह� छन ्जनु टोÎोको 23 सहरह�मा िवरलै 
माÝ दे\ सिक�छ।
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अ�तरा�ि�ट�य सहर, ब�सांकृितक सहजीवन �व��न शाखा
☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323



"िवदेशी अिभभावकह�को लािग ¼ाथिमक °कूल गाईड" 
¼योग गनु�होस।्

GOCA को होमपेजमा ओता सहर�ारा सचािलत 	ाथिमक िव�ालयको बारेमा बु� सिजलो �ने गरी �या या 
गिरएको "िवदेशी अिभभावकह�को लािग 	ाथिमक �कूल गाईड" नामक पुि�तका उपल� छ। 6 भाषा सं�करण 
(सिजलो जापानी, अं�जेी, चाइिनज, टागालग, नेपाली र िभयतनािमज भाषाह�) उपल� छ। ओता सहरको 
	ाथिमक िव�ालयको बारेमा थाहा पाउन सिक�छ। 	ाथिमक िव�ालयमा भना¡ गन¢ तयारी गन¢ बेलामा पिन 
उपयोगी �ने �नाले निबस£कन 	योग गनु¡होस्।

अ�तरा�ि¼ट½य सहर ओता सघं

☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982

Email info@ota-goca.or.jp

URL https://www.ota-goca.or.jp/

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

स

प
क�

स

प
क�

स

प
क�

अ
वि
ध

Ö
ान

सहरवासीका गितिविधह�बारे जानकारी िदने 
¼दश�नी   के तपा� Öानीय "शिÉत"-लाई 
निजकबाट िनया× चाहनु·�छ?

िनवासी कर भुÉतानीबारे 
(चरण 4)

सहरवासीका गितिविधहµ भनेको सहरवासीको हौसला बढाउने गितिविध हो। 
आफू विरपिर के-क�ता हौसला िदने कुराहµ छन,् यो अवसरमा निजकबाट 
िनयाá चाहनàु�छ? सóंामक रोग कोरोनाभाइरस (कोिभड 19)-को कारण हामीले 
आि åथक वष� रेइवा 2 सालमा पर�परागत इभेÝटमा गितिविधहµबारे जानकारी िदने 
"NPO•सहरवासीका गितिविध फोरम" रõ गरी, ¸दश�नीमा गितिविधको जानकारी 
िदइरहकेा छö।

https://www.ota-goca.or.jp/schoolguide/
GOCA को होमपेजबाट िनःशुøक हने� सिक�छ।मु<य िववरणह�

•  भना¡स¦मका 	ि§याह�
•  	ाथिमक िव�ालयको 1 वष¡को अविध
•  िव�ालयको 1 िदन
•  अिभभावकले गन¢ कुराह� (भना¡ गन¢ बेला/हरेक िदन/वष¡मा केही 
पटक)
•  िव�ालयमा 	योग गिरने कुराह�, तयारी गन¢ कुराह�
•  िव�ालयमा भु«तानी गन¢ रकम
•  िव�ालयमा 	योग गिरने भाषा, श¬दावली आिद

अिभभावक भनेको...बबुा, आमा आिद ब÷चा àका�इरहकेो ÍयिÛत हो।

चरण 4 को िवशेष सहर िनवासी कर तथा िजùला िनवासी कर 
(िनवासी कर) को भÛुतानी �याद फेÌअुरी 1 तािरख हो।
�यादस�ममा भÛुतानी गनु�होस।् निबसÆकन भÛुतानी गनु�àन 
अनरुोध गद�छö। कर भÛुतानी स�ब·ी परामश�को लािग ओता 
सहरको होमपेजमा हनेु�होस।्

Îानीय गितिविध ¸वú�न शाखा
☎ 03-5744-1204 FAX 03-5744-1518

2021 साल जनवरी 18 तािरख (सोमबार) ~ 21 तािरख (िबहीबार)
* सहर काया�लय खलुा रहने समय िभ´, अि�तम िदन 4:30 pm 
स�म

सहर काया�लय 3F  ÷यओु ते�जी कन�र

स�पूण� िवदेशी अिभभावकह�को लािग,

;ई-आयामी कोड °Îान गरी, 
डाउनलोड गनु�होस।् ि¼Øट गन� पिन 

सिक�छ।

¸काशन    ओता अ�तरा�ि¼ट½य शहर, बàसां�कृितक सहजीवन ¸वú�न शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323


