
OtaCityNavigationनेप
ाल
ीVol.1

5

2021.3

िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

ओता सहर देनएनच्योफु सेसेरागी भवनकयो उद्ाटन गररएकयो छ।

ररसेप्शन खलुा रहने सम्

भवन खलुा रहने सम्

भवन बनद रहने ददन

सम्पक्क

पानी र हररयालीले घेरेको ओता सहरद्ारा सञ्ाललत देनएनचयोफु 
सेसेरागी पाक्क मा प्रशसत प्रकृतत महससु गन्क सतकन्छ। त्यहाँ 
2021 साल जनवरी 16 ताररखमा सांसकृततक भवन "ओता सहर 
देनएनचयोफु सेसेरागी भवन" उद्ाटन गररएको ्छ।
तिजाइनको लजममा ललनभुएको तवश्व प्रलसद्ध आतक्टेकट केन्ो कुमा 
ज्यूले "वनको त िपढी" (तवश्ामस्थल) लाई कनसेपट बनाई, यसको 
तिजाइन गनु्कभएको ्छ।

9:00 am~7:00 pm

9:00 am~10:00 pm

हरेक मतहनाको दोस्ो तबहीबार (तबहीबार साव्कजतनक तबदा भएमा, 
त्यसको भोललपलट), वर्कको अन्त्य तथा सरुुको अवधि (तिसेमबर 29 
ताररख~जनवरी 3 ताररख)

ओता सहर देनएनचयोफु सेसेरागी भवन
ओता सहर देनएनचयोफु 1-53-12
☎ 03-3722-5192　FAX 03-5755-5295
URL　https://www.den-en-seseragi.jp/

बहूद्शेयीय कोठा 1

जापानी शैलीको कोठा

बैठक कोठा

क्ाफे

अधययन, रुध्का गतततवधिहरू (साङ्गीततक 
बाजा, ध्त्रकला आतद) को इभेनट आतदको लातग 
प्रयोग गन्क सतकन्छ।

बहूद्शेी् कयोठा र बैठक कयोठा भाडामा 
ललन सदकनछ।

्पुसतक सेवा कन्कर

ओता सहरद्ारा सञ्ाललत पसुतकालयमा भएको 
सामग्ीको ररजभभेसन तथा सामग्ी ललन र तफता्क 
गन्क सतकन्छ।

आराम गनने ठाउँ

फ्री Wi-Fi को प्रयोग गन्क सतकनकुा साथै 
सेसेरागी पाक्क को प्रकृतत महससु गददै आरामदायी 
वातावरणमा समय तबताउन सतकन्छ। साथै 
तकताब पढ्न पतन सतकन्छ।

दकड्स ्स्पेस

लशश ुसतनपान कोठा र िाइपर पररवत्कन टेबलुको 
वयवस्था गररएको हुनाले, बालबाललका ललएर 
त िहििुल गन्क आउनहुुने वयककतहरूले पतन ढुक्क 
भएर प्रयोग गन्क सकु्हुन्छ। साथै बालबाललकाले 
तकताब पढ्न सके् िेसक र मे् पतन ्छ।

क्ाफे

पाउरोटी र कफरी तबक्री गररनकुा साथै खानाको 
मज्ा ललन सतकन्छ।



2021 साल अतप्रल 10 ताररख (शतनबार)~अतप्रल 
19 ताररख (सोमबार) को 10 तदनको अवधि

सईु लगाउने अवधिमा आ�ो कुकुर ललएर पश ुअसपतालमा 
जानहुोस।्

ओता सहरले तोकेको ओता सहर धभत्रको पश ु
असपताल

कुकुर पाललरहकेा समपयूण्क कुकुर माललकहरू

3,750 येन
तवसतृत तववरण: रेतबज रोकथामको सईुको शलुक 
3,200 येन र सईु लगाएको प्रमाण ट्याग जारी 
महसलु 550 येन

सव�ता र साव्कजतनक सवा� तिधभजन
☎ 03-5764-0670 FAX 03-5764-0711

कदहले

आवेदन ददने 
तररका

कहाँ

कदत जना

शुल्क
सम्पक्क

(1)  ज�ेपल्छ 91 तदन वा सोभनदा बढीको कुकुरको सनदभ्कमा, कुकुर माललकले त्यो कुकुरको लजममेवारी ललएको धमततदे�ख 30 तदन धभत्र, सहर प्रमखु 
(मेयर) लाई कुकुरको दता्क आवेदन तदई, कुकुर दता्क ट्याग प्रापत गनु्क पद्क्छ।

(2)  कुकुर माललकले वर्कमा एक पटक आ�ो कुकुरलाई रेतबज रोकथामको सईु लगाउनपुनभे्छ। साथै कुकुर माललकले पशधु्तक�कद्ारा जारी गररएको 

सईु लगाएको प्रमाणपत्र सहर प्रमखु (मेयर) लाई पेस गरी, सईु लगाएको प्रमाण ट्याग ललन ुपद्क्छ।

(3)  आ�ो कुकुरलाई सिै ि सहर प्रमखु (मेयर) द्ारा जारी गररएको कुकुर दता्क ट्याग र सईु लगाएको प्रमाण ट्याग लगाएर रा�हुोस।्

दता्क महसलु  3,000 येन जारी महसलु  550 येन

कुकुरकयो माललकले रेदबज रयोकथामकयो सुई ऐन बमयोलजम दन� दा�्�वह� ्पूरा गनु्क्पननेछ।

【आ� �थक वष्क 2021 सालमा सामूदहक �्पमा रेदबज रयोकथामकयो सुई लगाउने दन्�मत का््कक्रम】
   सञ्चालन गररनेछ।

कुकुरको मािलकलाई अनुरोध!

•  अिनवाय �पमा आ	ो कुकुरलाई कुकुर दता ट्याग र सुई लगाएको �माण ट्याग लगाउनुहोस।्

•  अिनवाय �पमा िज�मेवारीपूवक आ	ो कुकुरको िदसा सफा गनुहोस।्

•  िदसा/िपसाब गराएपिछ कुकुरलाई डुलाउन िलएर जाऔ।ं

•  बािहर िनका�े बेला कुकुरलाई डोरी आिदले िनि�त �पमा बाँधेर, �ो डोरीलाई आफूले समा�नुहोस।्

•  पाक मा प�े बेला कुकुरलाई डोरी आिदले िनि�त �पमा बाँधेर, �ो डोरीलाई आफूले समा�नुहोस।्

•  कुकुरलाई िलएर बालबािलकाको पाक  र बालबािलकाको मनोर�जन पाक मा नप�हुोस।्

•   कुकुरले मा�छेलाई टोकेको ख�डमा, �वा� के��लाई सूिचत गराउनु पदछ।

•  िवपदको अव�ाको लािग, कुकुरलाई िवपदको बेला आव�यक सामानह� तयार गरेर राख�।

कुकुरकयो दता्क र रेदबज रयोकथामकयो सुईबारे

कुकुर दता ट्याग 2021 सुई लगाएको �माण ट्याग

1

2

जारी महसलु  550 येन



सव�ता तिधभजन, सव�ता ररसाइकल शाखा
☎ 03-5744-1628 FAX 03-5744-1550

रा�ष्ट्रय सवा� बीमा र रा�ष्ट्रय प�शन तिधभजन, रा�ष्ट्रय सवा� बीमा 
लाभ साखा
☎ 03-5744-1211 FAX 03-5744-1516

सम्पक्क

सम्पक्क

काय्कस्थलको सवा� तबमामा आबद्ध भएको बेला वा ओता सहरबाट घर सरेको बेला, अतनवाय्क रूपमा ओता सहरको नागररक सवा� तबमा रद् गन्कको 
लातग आवेदन पेस गरी, ओता सहरको तबमा काि्क तफता्क गनु्कहोस।्
काय्कस्थलको सवा� तबमामा आबद्ध भएको बेला वा ओता सहरबाट घर सरेको बेला, अ� सवा� तबमामा आबद्ध भएको धमतत वा ओता सहरबाट 
घर सरेको धमतत पल्छ, ओता सहरको नागररक सवा� तबमाको योग्यता ग�ुे हुनाले, ओता सहरको नागररक सवा� तबमाको तबमा काि्क प्रयोग गन्क 
सतकने्ैछन।
योग्यता नभएको अवधिमा ओता सहरको नागररक सवा� तबमाको तबमा काि्क प्रयोग गरी सवा� ससं्थामा जाँ् गराएको खण्िमा, तपा�ले ओता 
सहरले बेहोरेको ध्तक�ा ख््क (कुल ध्तक�ा ख््कको 70%~80%) तफता्क गनु्कपनभे्छ र तपा� सवयमले आफयू  आबद्ध तबमा ससं्थाको सवा� तबमा 
आतदसँग माग गनु्कपनभे्छ।
नयाँ तबमा काि्क जारी गररन ुअगाति सवा� ससं्थामा जाँ् गराउने खण्िमा, प्रतक्या गरररहकेो सवा� तबमा ससं्था आतदसँग परामश्क ललई, सवा� 
ससं्थाको काउनटरमा पतन प्रतक्या भइरहकेो कुरा जानकारी गराउनहुोस।्

हरेक तदन घरबाट तनसकने स्ोतको रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकने फोहोर (लसगेन गोमी) र फोहोर। वग�करण गरेको ्ुछ जसतो लागे तापतन, गलती हुने 
गरेको वा खासै धयान नतदईकन वग�करण गरररहनभुएको त ्ैछन? यस पटक हामी तवशेर रूपमा िरैे गलती हुने वग�करणबारे जानकारी गराउने्छ�। 
स्ोतको रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकने फोहोर (लसगेन गोमी) र फोहोर वग�करण गनभे तररका र फा�को लातग तनका�े तररका पनुः तन�य गर�।

तपा�हरू सबलै ेस्ोतको रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकन ेफोहोर (लसगेन गोमी) र 
फोहोर फा�को लातग तनका� े तररकाबारे थोरै तव्ार गररतदएमा, सहर सफा 
बनाउन र फोहोरको पररमाण घटाउन मद्त पगु््छ। माधथ उललखे नगररएको स्ोतको 
रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकन ेफोहोर (लसगेन गोमी) र फोहोर वग�करण गनभे र 
फा�को लातग तनका� ेतररकाबारे पमपलेटमा हनेु्कहोस।् साथ ैओता सहरमा "तवदेशी 
भारा ससंकरण, स्ोतको रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकन ेफोहोर (लसगने गोमी) र 
फोहोर वग�करण गनभे तररका र फा�को लातग तनका� ेतररका" (6 भारा, अंगे्जी, 
्ाइतनज, कोररयन, टागालाग, नपेाली र धभयतनाधमज) को वयवस्था गररएको ्छ।

स्ोतको रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकने फोहोरहरू (लसगेन गोमी) मधये 
पतन तवशेर गरी यसको बारेमा िरैे प्र� सोधिने गररन्छ। बोतलमा 
लागेको फोहोरको सतर र बोतलको तकलसम अनसुार बोतललाई फा�को 
लातग तनका�े तररका तनिा्करण हुन्छ।

जसु आतदको बोतल सौनदय्क सामग्ी तथा खाद्य 
प्रयोजनको तेलको बोतल आतद

•  पानीले पखालदा सफा हुने ्ीज

स्रयोतकयो �्पमा ्पुनः प्र्योग गन्क 
सदकने फयोहयोर (लसगने गयोमी) नज�े फयोहयोर

सामग्ी र त्यसको अनपुात अनसुार फोहोर फा�को लातग 
तनका�े तररका फरक हुन्छ। सबैभनदा बढी अनपुातमा रहकेो 
सामग्ीको नष्ट तवधि अनसुार फा�को लातग तनका�हुोस।् 

पला�सटक, काठको अनपुात 
बढी भएको �ाङ्गर

िातकुो अनपुात बढी 
भएको फोहोर

नागररक सवा� दबमाकयो ्योग््ता गमुाए्पलछ �चदक�ा 
खच्क दफता्क गननेबारे

दन्मकयो ्पालना गरी फयोहयोर फा�कयो लादग दनकाल�

उदाहरणको लािग एकै ¥ाङ्गर भए तापिन...

पेय तथा खाª पदाथको फोहोर तेलको फोहोर

्पदहलयो ठूलयो आकारकयो फयोहयोर तेस्रयो बयोतल वग�करण गनने र फा�कयो लादग दनका�े तररका

दयोस्रयो सामग्रीकयो लभ�ता

नयाँ तबमा काि्क जारी गररन ुअगाति सवा� ससं्थामा जाँ् गराउने खण्िमा, प्रतक्या गरररहकेो सवा� तबमा ससं्था आतदसँग परामश्क ललई, सवा� 

दन्मकयो ्पालना गरी फयोहयोर फा�कयो लादग दनकाल�

कुनै एक साइिको लमबाइ लगभग 30cm वा सोभनदा बढी 
भएको सामानलाई ठयूलो आकारको फोहोर मातनन्छ। तवभाजन 
गरेको वा झोलामा हाललएको फोहोरलाई पतन ठयूलो आकारको 
फोहोर मातनन्छ।

ज�े फयोहयोर नज�े फयोहयोर

•  पानीले पखाले तापतन स्ोतको 
रूपमा पनुः प्रयोग गन्क सतकने 
फोहोर (लसगेन गोमी) मातनने्ैछन



आ� �थक वष्क 2021 सालकयो अनतरा्क�ष्ट्र् 
सहर ओताकयो �त (कुल, ओता सहर �त) 
कयो आवेदन खलुा गररएकयो छ।

काचु काइस्ु �ारक भवन दवशेष 
प्रदश्कनी

ओता सहरमा, सहरको आकर्कण तथा जानकारी प्र्ार गनभे "कुल, ओता सहर �त (Cool 
OTA-KU ambassador)" (तनकनेम) को आवेदन खलुा गररएको ्छ।

●  आवेदन ्योग््ता:
ओता सहर धभत्र बसोबास, काम अथवा 
अधययन आतद गनभे 18 वर्क वा सोभनदा 
बढीको तवदेशी नागररकn

●  आवश््क सङ्ख््ा:
10 जना जतत

●  �तकयो भू�मका:
①  SNS र वयककतगत सञजाल आतदको उपयोग गरी ओता सहरको आकर्कणको 
प्र्ार गनभे।

②  ओता सहर आतदद्ारा आयोजना गररने इभेनट आतदमा सहभागी हुनपुनभे्छ।
(आधथ्क वर्क 2020 सालमा सानो इभेनटहरू र ओता सहर धभत्र प्रलश�ण 
आतद सञ्ालन गररयो।)

●  का््कभार अवलध: 
2021 साल जलुाई~2023 साल मा््क (योजना)

●  आवेदन म्ाद:  
2021 साल मे 14 ताररख (शकु्बार) 5:00 pm 
समममा अतनवाय्क रूपमा आइप�ुपुनभे्छ

●  आवेदन ददने तररका: 
आवेदन फाराम आतद ललएर आउनहुोस ्वा हुलाक, 
FAX वा इमेलद्ारा आवेदन तदनहुोस्

●  URL:
http：//www.city.ota.local/kokusaitoshi/
ambassador_bosyu2021.html
तवसतृत जानकारीको लातग समपक्क  गनु्कहोस।्

कयोिची –“काचु काइस्ु” लाई �का्कउने उनकयो बुबा-
ओजपयूण्क (साहसी) वयककतको रूपमा ध्त िनदै आएका, का् ुकाइसयकुो बबुा कोतक्ी (मसुइु)। 

मृत्यपु�ात ्170 वर्क तबतेको कुरालाई �रण गददै, काइसयकुो वयककत�व तवकासमा ठयूलो प्रभाव 

पारेका कोतक्ीको जीवन र उहाँको आकतर्क सवभाव समब�ी जानकारी तदने्छ�। पतहलो पटक 

साव्कजतनक गररने सामग्ीका साथै अ� िरैे कोतक्ीसँग समब��त सामग्ीहरू! प्रती�ा गनु्कहोस!्

कदहले

शुल्क

सम्पक्क

सम्पक्क

2021 साल मा््क 19 ताररख (शकु्बार) - जयून 27 ताररख 
(आइतबार)
■ भवन खलुा रहने समय: 10:00 am~6:00 pm
*सोमबार (सोमबार साव्कजतनक तबदा भएमा, त्यसको भोललपलट)
* मा््क 15 ताररख (सोमबार) - 18 ताररख (तबहीबार) प्रदश्कन 
पररवत्कनको लातग बनद रहने्छ।

■  भवनको तटकट शलुक: सामा� तटकट 300 येन, प्राथधमक 
तथा तन� माधयधमक तवद्यालयको तवद्याथ�को लातग 100 येन 
(तवधभ� प्रकारका ्ुछटहरू उपल� ्छन)्

का् ुकाइसय ु�ारक भवन
☎ 03-6425-7608 FAX 03-6425-7610
E-mail kaishu@city.ota.tokyo.jp
URL　 https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/

hakubutsukan/katsu_kinenkan/index.html

अनतरा्क�ष्ट्रय सहर, बहुसांसकृततक सहजीवन प्रवद्ध्कन शाखा
☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323 E-mail kokusai@city.ota.tokyo.jp

गितिविधह�मा भाग िलने «ममा अझ धेरै ओता सहरबारे जा¯े अवसरह� �ा°त ±नुका साथै धेरै 
मा�छेह�सँग िचनजान पिन ±�छ। तपा² पिन ओता सहरमा सि«य भूिमका िनवाह गन चाहनु±�छ? 
हामी तपा²को आवेदन पि µखरहकेा छ�।

आवेदन �परेखा

का्कुोरेतोरा (कोतक्ी) 
वातबज्ोआन

फुर् योरोलजगासान

प्रकाशन    ओता अनतरा्क�ष्ट्रय शहर, बहुसांसकृततक सहजीवन प्रवद्ध्कन शाखा

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


