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िभिव देशका िबदेसीहको लािग समाचार
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"OTA फुरे आइ िभिडयो ितयोिगता" सृजना
दशनबारे
OTA फुरे आइ फेताको वैकिºपक काय»मको ¼पमा "OTA फुरे आइ िभिडयो
ितयोिगता" 2020 साल नोभे¿बर 1 तािरख~2021 साल जनवरी 7 तािरखमा
आयोजना गिरयो। "फुरे आइ (भेटघाट)" लाई िवषयवतु बनाइएको िभिडयो र ओता
सहरको पयटन चार गीत "तेनोिहरा ताताकेबा (िस©लेमन)" नृÇको िभिडयो गरी

Èई कारको िभिडयोको लािग आवेदन खोिलएको िथयो। "फुरे आइ (भेटघाट)" लाई
िवषयवतु बनाइएको धेरै िभिडयोह¼बाट सवËÌम पुरकार पाउन सफल सृजना र

उÌम पुरकार पाउन सफल सृजनाको घोषणा गिरएको छ। YouTube को ओता सहर
आिधकािरक "ओता सहर Ñयानल" मा सवËÌम पुरकार पाउन सफल सृजना हेन

सपक

सिकछ। "तेनोिहरा ताताकेबा (िस©लेमन)" नृÇको िभिडयोको सदभमा आवेदन

िदइएको िभिडयोह¼ स¿पादन गरी एउटा िभिडयो बनाई ओता सहर संकरण चार

िभिडयो बनाइएको छ। यो YouTube को "िस©लेमन आिधकािरक Ñयानल" मा हेन
सिकछ। Èबै िभिडयोह¼ अÇतै राÒो नाले निबसÓकन हेनह
ु ोस्!
*आवेदन अविध समा×त भइसकेको छ।

सां कृितक वधन िडिभजन
☎ 03-5744-1226 FAX 03-5744-1539
E-mail bunka@city.ota.tokyo.jp

अतरािटय सहर ओता संघ [बभाषी परामश काउटर]
खुला रहने समय

िचिनयाँ

सोम, मंगल, िबही र शु बार 10:00 am~5:00 pm

तागालोग

सोमबार र शु बार 10:00 am~5:00 pm

नेपाली

बुधबार 10:00 am~5:00 pm

िभयतनामी

िबहीबार 10:00 am~5:00 pm

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

बभाषी परामश काउ टरमा गन सिकने कुराह
दैिनक जीवन
सबी परामश

भाषाको समया, बÑचा स¿बÞी कुराह¼, िववाह, स¿बÞ िवßे द,
काम स¿बÞी कुराह¼ आिद िविभà भाषाह¼मा परामश िलन
सिकछ।

दोभासे

तपाá र दोभासे सँगै ओता सहर कायालयको मुãय भवनको
काउ¢टरमा गई शासिनक ि»या आिदको दोभासे गिरिदने सेवा
हो।

अनुवाद

ओता सहर कायालयमा पेस गनÛ ामाणपä आिद अनुवाद गिरिदने
सेवा हो। शुåक लाæेछ। (ित कागजात 500 येन)

टेस
न

सोम, मंगल, बुध र शु बार 10:00 am~5:00 pm

मात
ा

अंेजी

ओमोरी जाने बाटो

खा

2021 साल अिल 1 तािरख~2022 साल अिल 31 तािरख

पूव एि जट

आरोमा लाजा
ओता िनवासी हल
आिको

ओता वडा कायालय

िरङरोड ८
उपभो ता के

खामाता-िहगासी शाखा कायालय

सपक
अतरािट य सहर ओता संघ बभाषी परामश काउ¢टर
ठे गाना: ओता सहर खामाता 5-13-26 उपभो©त केª 1F
☎ 03(6424)8822 FAX 03(5710)6330
Email info@ota-goca.or.jp

साइकल चोरीदेिख सावधान होऔ ं।

ओता सहर िभä धेरै साइकल चोरीका घटनाह¼ घिटरहेका छन्। चोरी

भएका ायः साइकलह¼मा लक गिरएको िथएन। साइकल सिजलै योग
गन सिकने सुिवधाजनक साधन हो तर लक नगरीकन ÇिÌकै छोड् यो भने
सिजलै चोरी छ। छोटो समयको लािग माä साइकलबाट पर जाने खèडमा
पिन अिनवाय ¼पमा साइकलमा लक गनुहोस्।
é
साथै सडकमा माä नभएर घर र साइकल पािकङ
गनÛ ठाउँ ह¼बाट पिन
साइकलह¼ चोरी भइरहेका छन्। िवशेष गरी घरबाट साइकल चोरी ने
é गनÛ ठाउँ ह¼मा
घटनाह¼ सबैभदा धेरै भइरहेको छ। घर र साइकल पािकङ
पिन सावधान भई लक गन निबसë।
साइकलको चोरी रोकथामको लािग Èई ठाउँ मा लक गनÛ टु -लक भावकारी
छ। टु -लक गरे मा 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 अनुसार साइकलमा अिनवाय ¼पमा लक गनुपन भएको छ। साइकल रोñे बेला निबसÓकन
साइकल लक गरी आòो महóवपूण साइकल चोरी नबाट बचाऔ ं।

सपक

शहरी पूवाधार िवकास यव

ापन

ट ािफक सुरा तथा साइकल यापक योजना िजमेवार कमचारी
☎ 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 डायलको
जानकारी
मानव अिधकार सबी समयाले िचि तत यित नु छ?
उदाहरणको
लािग...

• िवदेशी नागिरक भएको कारण रोजगार िदन अÁवीकार गिरयो।

• छोराछोरीलाई िवÅालयमा हेÆे, िगÇाउने जÁता काय भइरहेको छ।
• अपाटमेÉटमा बÊ िदइएन।

यता िचता भएको øयि©तले Øाय मúालय "िवदेशी भाषामा मानव अिधकार परामश डायल" योग गनुहोस्।

सपक

अंÚेजी, िचिनयाँ , हंगल
ु , िफिलिपनो, पोतुगीज र िभयतनामी भाषामा सेवा उपलÙ छ।

किहले

सोमबार~शु»बार 9:00 am~5:00 pm (वषको अö

शुक

िनःशå
ु क

तथा नयाँ वषको सु÷को अविध बाहेक)

िवदेशी भाषामा मानव अिधकार परामश डायल (नाभी डायल)
☎ 0570-090911

URL http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

साइकल हटाउने िवषय बारे

ओता सहरको िनयम अनुसार हामीले सावजिनक ûल (सडक वा पाक, टेसन अगािडको खुला ठाउँ जता

सूचना संकरण

£
é
साइकल पािकङ
बाहेकका ठाउँ ह¼) मा साइकल नराü
गन¥
ु न अनुरोध गदý आइरहेका छï। साइकल पािकङ
£ गन¥ ठाउँ मा राख¬। ओता सहरले सहरको िनयम
ख¦डमा छोटो समयको लािग रो¨े भए तापिन साइकल पािकङ

अनुसार टेसन अगािडको केही ûानलाई साइकल छोड् न िनषेध इलाकाको ¼पमा तोकी, Çता इलाकाह¼मा
रािखएका साइकलह¼ िनयिमत ¼पमा हटाउने गिररहेको छ। सामाØतया हटाइएका साइकलह¼लाई 30 िदनको
अविध भèडारण केªमा रािखनेछ। भèडारण ¿याद िबितसकेको साइकललाई नट गिरने नाले ÿयान िदनुहोस्।

भडारण के 

ओता सहरको भèडारण केªह¼ 4 ठाउँ मा छन्। िवतृत जानकारीको लािग तल हेनह
ु ोस्।

भ¦डारण के¯को
संि±²त जानकारी

भèडारण केªको िफता गिरने िदन र िफता गिरने समयमा, िफता िलन आव~यक कुराह¼ िलएर आउनुहोस्।
िफता गिरने िदन: सोमबारदेिख आइतबार (सावजिनक िबदा, िबदा सािरएको िदन र िडसेबर 29 तािरख~जनवरी 3 तािरख बाहेक)
िफता गिरने समय: 11:00 am देिख 7:00 pm सम

िफता िलन आवÙयक कुराहÚ: (1) पिरचय खुÛे कागजात (रे िजडेÉस काड, सवारी साधन अनुमित पÜ आिद)
(2) साइकल आिदको साँ चो

(3) हटाउन लागेको शुÑक (साइकल 3,000 येन)

िनयम र मयादाको पालना गरी सही तिरकामा योग गर।

कहाँ

• पिहलो भ¦डारण के¯ (हेइवािजमा िर´ोखा भ¦डारण

• ते¶ो भ¦डारण के¯ (तोओहािसखा भ¦डारण के¯)

ओता सहर हेइवािजमा 1-2

यहाँ कामाता टेसनको पि[म एि{ट, हासुनम
ु ा टेसन आिदबाट

के¯)

ओता सहर हेइवानो मोरी पाक नं. 2 अगािड

☎ 03-3765-5161

यहाँ ओमोरी }ेä र Ñयोफु }ेäबाट हटाइएको साइकल लिगछ।
• दो¶ो भ¦डारण के¯ (तोओहािसखा भ¦डारण के¯)
ओता सहर हेइवािजमा 5-1

☎ 03-3765-5162

सपक

☎ 03-5744-1315

• चौथो भ¦डारण के¯ (रोकुगो हािसमोतो भ¦डारण के¯)
☎ 03-3736-0372

यहाँ केइ\ु कामाता टेसन, जोउिसकी टेसन, कोिजया टेसन

लिगछ।

शहरी पूवाधार िवकास यव

हटाइएको साइकल लिगछ।

ओता सहर नाकारोकुगो 4-30

यहाँ कामाता टेसनको पूवÓ एि{टबाट हटाइएको साइकल

☎ 03-3765-5163

आिदबाट साइकल लिगछ।

ापन ट ािफक सुरा तथा साइकल यापक योजना िजमेवार कमचारी

FAX 03-5744-1527

िनवासी कर भु¢तानीबारे
Ð वष 2020 सालको िनवासी कर (िवशेष सहर िनवासी कर र िजÑला िनवासी
तपाÎले आिथक
कर) भुËतानी गनुभयो?

यिद अझै भुËतानी गनुभएको छै न भने िछटै भुËतानी गनुहोस्।

सपक

िवÁतृत जानकारीको लािग ओता सहरको होमपेज हेनह
ु ोस्।
कर भुËतानी शाखा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

URL

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/

ओमोरी खेलकुद के¯मा रिनङ ¹टेसन
OPEN गिरएको छ!
रिनङ टेसन भनेको रनर (धावक) ले गितिविध केªको ¼पमा योग गन सñे ठाउँ हो। लकर, चेिजङ ÷म, सावर
÷म जता रनर (धावक) लाई खुसी बनाउने सुिवधाह¼ योग गन सिकछ। साथै ओमोरी खेलकुद केªबाट सु÷
ने 3km र 5km को गरी 2 कारका रिनङ कोसह¼को øयवûा गिरएको छ। यी कोसह¼मा धेरै अप-डाउन छै न
र हिरयालीले भिरपूण पाकमा ने सुदर ऋतु पिरवतन र समुªी िकनारको ताजा हावा महसुस गन सिकने नाले,

*वषको अâ तथा नयाँ वषको सुãको अविध (12/29~1/3) र सुिवधा
िनरीण गिरने िदन जÁता भवन बßद äने िदन र भवन पूरै भाडामा
िदइएको बेलामा åयोग गन सिकनेछैन। िवÁतृत जानकारीको लािग

सपक

कहाँ

ओमोरी खेलकुद केßæमा सपक गरी िनçय गनुह
 ोस्।
ओमोरी खेलकुद केßæ ओता सहर ओमोरी होनõयो 2-2-5
ँ र 6 िमनेट
केइöु हेइवािजमा Áटेसनमा ओलèपिछ िहडे

ओमोरी खेलकुद केßæ

☎ 03-5763-1311

खेल åवधन िडिभजन

☎ 03-5744-1441

आवेदन िदने तिरका

किहले

9:00 am~8:00 pm (अिßतम दता समय 6:00 pm)

शुक

अव~य पिन यी कोसह¼मा दगुरेर हेनह
ु ोस्।
चेिßजङ ãम: िनःशुÑक, लकर: 100 येन िफता äने åकार,
तातो पानीको सावर: åûेक 5 िमनेटको 100 येन
अिम आवेदन आवÙयक छै न।

åयोग गनè िदन ओमोरी खेलकुद केßæको काउÉटरमा भéुहोस्।
15 वष वा सोभßदा बढी भएमा जसले पिन åयोग गन सëेछ।

*15 वष भßदा कमको यिËतको सßदभमा अिभभावक पिन
सँगै आउनुपनèछ।

FAX 03-5744-1539 E-mail sports@city.ota.tokyo.jp

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/sports/ivent/runningstation.html

सं¾ामक रोग नोभल कोरोना भाइरस (कोिभड 19) को Àयाि¢सन
äलाक माफत ïयािËसन लगाउने िटकट पठाइनेछ।
लगाउनेबारे
[आवेदन िदने तिरका]

[Àयाि¢सन लगाउने बेला सहमित िलइनेछ]

ठाउँ मा नाम लेखाउने तिरका फरक ने नाले, तपाáलाई

लगाइनेछ।

अिÚम ¼पमा नाम लेखाउनुपनÛछ। Çेक ^याि©सन लगाउने
पठाइने सूचनासँग संलæ गिरएको ^याि©सन लगाउने
ठाउँ को सूची हेनह
ु ोस्।

[Àयाि¢सन लगाउन सिकने ठाउँ हÂ]

तोिकएका वा_ संûाह¼का साथै सामूिहक ¼पमा

^याि©सन लगाउन सिकने ओता सहर िभäको सुिवधा जता
ûानह¼लाई ^याि©सन लगाउने ठाउँ बनाइनेछ।

[Àयाि¢सन लगाएको शुक]

^याि©सन लगाउने øयि©त अथवाको सहमित भएको अवûामा माä ^याि©सन

[Àयाि¢सन लगाउने ि¾याहÂ]

❶ लाक माफत ^याि©सन लगाउने िटकट आिद आउँ छ।

❷ ^याि©सन लगाउन चाहने øयि©तले नाम लेखाउनुहोस्।

❸ ^याि©सन लगाउने िटकट र पिरचय खु`े कागजात िलएर ^याि©सन लगाउने
❹ जाँ च पूव भनुपनÛ फाराममा जानकारी भरी, वा_ िûित आिदमा समया

सपक

िनःशå
ु क

काशन

ठाउँ मा जानुहोस्।

नभएमा ^याि©सन लगाइनेछ।

कोरोना ïयािËसन लगाउने सबñी कल सेÉटर
सोमबार~शु बार (िबदाको िदन बाहेक) 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

ओता अतरािट य शहर, बसां कृितक सहजीवन व@न शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14

☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

