
OtaCityNavigationVol.1
8

2021.7

नेप
ाल
ी

िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

"OTA! इिचओसी ग�ुमे" �ोसरको जानकारी

ओता सहर क�युिनटी साइकल काय��म
ओता सहर क�यिुनटी साइकल भनेको िनि
त 	�े िभ� �ापना 
गिरएको साइकल पोट� (साइकल पाि �कङ �ल) भएमा, जनुसकैु 
ठाउँबाट पिन साइकल भाडामा िलन र िफता� गन� सिकने साइकल 
सेयर सि �भस हो। ओता सहर लगायत टो�ो महानगरपािलका िभ�को 
11 सहर िभ� भएमा, जनु सकैु साइकल पोट�बाट पिन भाडामा िलन 
र िफता� गन� सिक�छ।  ओता सहर िभ� लगभग 90 �ानह�मा पोट� 
छन।् काया�लयमा जाने वा घर फक� ने, सिपङ जाने, घमुिफर गन� ज�ता 
आफूलाई चािहएको बेला �योग गन� सिक�छ। (�योग गन�को लािग 
सद�य दता� गनु� पन�छ ।) 

"OTA! इिचओसी ग¤ुमे" भनेको �ानीय 

	�ेको �ितिनिध¦व गन� उ¦कृ¨ट रे¨टुरे©टह�को 

�माणीकरण �णाली हो। �मािणत लगभग 100 

रे¨टुरे©टह�को जानकारी एक पिु�तकामा सारांश 

गिरएको सम¯ स�ंकरण °ोसर तयार भएको छ।

�ोफेसनलले रोजेको ओता सहर िभ�को मीठो 

पसलमा निबस±कन जानहुोस।्

शहरी पूवा�धार िवकास ²यव�ापन शाखा

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

WEB साइटबाट सद�य दता�

ओता सहर उÏोग �वÐ�न सघं
☎ 03-3733-6401　　FAX 03-3733-6459
E-mail planning-pr@pio-ota.jp

स�पक�

आवेदन िदने 
तिरका

स�पक�

24 घÔटा �योग गन� सिक�छ

टो�ो महानगरपािलका िभ� लगभग 860 �ानह� 
(ओता सहर िभ� लगभग 90 �ानह�) 
1 पटक सद�य 165 येन/30 िमनेट (�×ेक 30 िमनेट 
लØाइएको 110 येन)
मािसक सद�य 2,200 येन/मिहना (�×ेक 30 िमनेट 
लØाइएको 110 येन)
1 िदनको पास 1,650 येन/िदन (�योग िदनको 11:59 
pm स�म)
दता� गरेको 1 जनाले 1 वटा साइकल �योग गन� सिकनेछ

किहले

कहाँ

शु�क

कित जना

यहाँबाट डाउनलोड गनु�होस्



कर भÚुतानी शाखा

☎ 03-5744-1205

FAX 03-5744-1517

शहरी पूवा�धार िवकास 

²यव�ापन शाखा

☎ 03-5744-1315
FAX 03-5744-1527

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

नागिरक �वाÛ िबमा तथा पे©सन शाखा

☎ 03-5744-1211　　FAX 03-5744-1516

स�पक�

स�पक�

स�पक�

सडक वा �टेसन विरपिरको �ानमा साइकल ×ितकै नछोड्नहुोस।् पैदल 

या�ीलाई बाधा पÝुे र आकिßक सवारी साधन जान नसकेर सम�या 

à�छ। साथै सडक वा �टेसन विरपिरको �ानमा साइकल रोकेर राáयो 

भने चोरी àने वा ओता सहरâारा हटाइने गिर�छ। साइकललाई साइकल 

पाि �कङमा रोकेर राã ेगरä।

सडक बाहके घर वा साइकल पाि �कङमा साइकल रोकेर राखकेो बेलामा 

पिन चोरी àन सåछ। साइकल चोन� गाæो àने बनाउनको लािग लक गनु� 

महçवपूण� à�छ। निबस±कन लक गन� गरä। चोन�लाई अझ बढी समय 

लाÝे àनाले, िवशेष गरी ìई ठाउँमा लक गन� टु-लक �भावकारी à�छ। 

टु-लकâारा महçवपूण� साइकललाई बचाऔ।ं

चरण 2 को िवशेष सहर िनवासी कर तथा िजîला िनवासी कर (िनवासी कर) को 

भÚुतानी �याद अग�ट 31 तािरख हो। �यादस�ममा भÚुतानी गनु�होस।् चरण 3 को 

भÚुतानी �याद नोभे�बर 1 तािरख हो। निबस±कन भÚुतानी गनु�àन अनरुोध गद�छä। 

कर भÚुतानी स�बïी परामश�को लािग ओता सहरको होमपेजमा हनेु�होस।्

काय��लको �वाÛ िबमामा आबÐ भएको बेला वा ओता सहरबाट घर सरेको बेला, अिनवाय� �पमा ओता सहरको नागिरक �वाÛ िबमा रð गन�को 

लािग आवेदन पेस गरी, ओता सहरको िबमा काड� िफता� गनु�होस।्

काय��लको �वाÛ िबमामा आबÐ भएको बेला वा ओता सहरबाट घर सरेको बेला, अñ �वाÛ िबमामा आबÐ भएको िमित वा ओता सहरबाट 

घर सरेको िमित पिछ, ओता सहरको नागिरक �वाÛ िबमाको योòयता गóुे àनाले, ओता सहरको नागिरक �वाÛ िबमाको िबमा काड� �योग गन� 

सिकनेछैन।

योòयता नभएको अविधमा ओता सहरको नागिरक �वाÛ िबमाको िबमा काड� �योग गरी �वाÛ स�ंामा जाँच गराएको खÔडमा, तपाôले ओता 

सहरले बेहोरेको िचिकõा खच� (कुल िचिकõा खच�को 70%~80%) िफता� गनु�पन�छ र तपाô �वयमले आफू आबÐ िबमा स�ंाको �वाÛ िबमा 

आिदसँग माग गनु�पन�छ।

नयाँ िबमा काड� जारी गिरन ुअगािड �वाÛ स�ंामा जाँच गराउने खÔडमा, �िøया गिररहकेो �वाÛ िबमा स�ंा आिदसँग परामश� िलई, �वाÛ 

स�ंाको काउ©टरमा पिन �िøया भइरहकेो कुरा जानकारी गराउनहुोस।्

िनवासी कर भु�तानीबारे

नागिरक �वा� िबमाको यो�यता गमुाएपिछ िचिक�ा 
खच� िफता� गन�बारे

साइकल �ितकै छोड्ने र चोरीबारे

स�ंाको काउ©टरमा पिन �िøया भइरहकेो कुरा जानकारी गराउनहुोस।्



कùाण ²यव�ापन शाखा, साव�जिनक सहायता 
सेÚसन छा�वृिú स�बिïत कम�चारी
〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14
☎ 03-5744-1245
FAX 03-5744-1520

सरसफाइ साखा

☎ 03-5744-1628　　FAX 03-5744-1550　　E-mail kan-seso@city.ota.tokyo.jp

आवेदन िदने 
ठाउँ

(स�पक� )

स�पक�

उýच माþयिमक िवÏालय, �ािविधक कलेज र िवशेष �िश	ण कलेजको उýच माþयिमक कोस�मा भना� àने योजना गिररहकेो ²यिÚत जसलाई आि �थक 

कारणले अþययन गन� जान किठनाइ छ र जसले शैि	क नितजा मापदÔड पूरा गरेको छ, ती ²यिÚतह�को लािग ओता सहरमा अनदुान ढाँचाको 

छा�वृिú �णाली छ।

*स�पूण� आव}यकताह� र चयन मापदÔड पूरा गनु�पन�छ। आव}यकताह� र चयन मापदÔडको लािग सोधपछु �ानमा स�पक�  गनु�होस।्

*धरैे आवेदकह� भएको खÔडमा चयन मापदÔड पूरा गरेको भए तापिन चयन नगिरने अव�ाह� àन सåछन।् 

ओता सहरमा ßाट� फोनको लािग |ोत र फोहोरको िन:शîुक एि{लकेसन स¤ु गिरएको छ।  फोहोर �ाले[र हने�, फोहोर वग±करण श\दकोशमा 

नबझुेको फोहोरबारे जानकारी िलने, अलट� सेवाको �योग गरेमा फोहोर सङ्कलनको अिघîलो िदन वा फोहोर सङ्कलनको िदन सूचना �ा{त गन� 

सिकने ज�ता अñ धरैे कुराह� गन� सिकने àनाले, यस एि{लकेसनको �योग गनु�होस।्

उ�च िश�ाको लािग उ�च मा�यिमक िव�ालय आिदमा 
भना� ¡नु¡ने ¢यि�तह¤को लािग अनुदान ढाँचाको 
छा§वृि© ªणालीको जानकारी

ओता सहरको फोहोर वग¬करण एि¯लकेसन ªयोग 
गनु�होस।्

आवेदन िदने अविध: 2021 साल से{टे�बरको स¤ु 

ितरदेिख अÚटोबरको स¤ु ितरस�म (योजना) 

अनदुान अविध: भना� अिघको माच� ब^क ट_ ा©सफर 

(योजना) 

80,000 येन (एक जनालाई एक पटक मा�) 

आव}यक कागजात आवेदन िदने 
ठाउँमा िलएर जानहुोस ्वा àलाक माफ� त 
पठाउनहुोस।्

किहले

शु�क

आवेदन िदने तिरका

App Store

Google Play

एि¯लकेसन डाउनलोड गन�, “App Store” अथवा 

”Google Play” मा “大田区ごみ分別 (ओता सहर 

फोहोर वग¬करण)” टाइप गरेर खोÁ सिकÂछ  ।फोहोर वग¬करण)” टाइप गरेर खोÁ सिकÂछ  ।



िवशेष ªदश�नी "हासुइ कावासे"
हासइु कावासे ओता सहरमा लामो समय बसोबास गरी िच� कोरेर जीवन िबताएका िच�कार àन।् हासइु कावासेले पूरै जापान िहँडेर हरेक ऋतमुा 

िविभ? ठाउँह�को >}यह�को िच� कोरे। उनले आ=ो जीवनकालमा कोरेका िच�ह� 600 भ�दा धरैे छन ्भनेर भिन�छ। यसपटकको िवशेष �दश�नीमा 

�ारि;ककालदेिख बढेुसकालस�मको िच�ह�का साथै �केचबकु, दैिनकी, मन पराएका चीजह�, फोटो आिद पिहलो र दो|ो चरणमा िवभाजन गरी 

�दश�न गिरनेछ। पिहलो चरणमा मáुय �पमा, िवशेष भावना भएको "टो�ो" को >}य जनु हासइुको ज/�ल पिन हो र दो|ो चरणमा या�ा मन 

पराएका हासइु गएका "ग�त²य" को >}यको पिरचय गराइनेछ।

काच ुकाइ�य ुßारक भवन

☎ 03-6425-7608　　FAX 03-6425-7610

ओता सहरâारा स.चािलत सङ्¯हालय

☎ 03-3777-1070　　FAX 03-3777-1283　　E-mail kyodohaku@city.ota.tokyo.jp

कहाँ
(स�पक� )

कहाँ
(स�पक� )

एदोकालको अ+देिख वत�मानकालस�म आइपगुेका, काच ुकाइ�यलुे �योग गरेका सामानह� �दश�न गिरनेछ। काइ�यलुे काम र काम बाहकेका 

कुराह�मा �योग गरेका कािमिसमो र कामका औजारह�, आफैले बनाएका भाँडा आिद àनेछन।् यी हरेेर यगुको पिरवत�न र काइ�यकुो जीव�त �प 

महससु गरेर हनेु�होस।् नछुटाईकन आउनहुोस।्

2021 साल जलुाई 2 तािरख (शøुबार) ~ से{टे�बर 12 तािरख (आइतबार) 

भवन खलुा रहने समय: 10:00 am~6:00 pm

िबदा    सोमबार (साव�जिनक िबदाको खÔडमा भोिलपîट) 

* जनु 28 तािरख (सोमबार) ~ जलुाई 1 तािरख (िबहीबार) �द�शनी पिरवत�नको 

लािग भवन ब�द àनेछ।

*नयाँ जानकारीको लािग ओता सहरको होमपेजमा गई िन
य गनु�होस।्

भवनको िटकट शîुक: सामाñ िटकट 300 येन, �ाथिमक तथा िनó माþयिमक 

िवÏालयको िवÏाथ±को लािग 100 येन (िविभ? �कारका छुटह� उपल* छन)्

2021 साल जलुाई 17 तािरख (शिनबार)~से{टे�बर 20 तािरख 

(सोमबार र साव�जिनक िबदाको िदन) 

भवन खलुा रहने समय  9:00 am~5:00 pm

िबदा    सोमबार (साव�जिनक िबदाको िदन भएमा खलुा रहनेछ)
"मोमागेनो चकुी" "टो�ोको बीस 

>}यह�" 1930 सालमा िचि�त

"यामानाकाकोनो आकाचकुी" 

1931 साल अग�टको ति�बर िनःशîुक

काचु काइ�यु Äारक भवन िवशेष ªदश�नी 
"ªयोग सामानह¤बाट हने� काइ�युको ¤प" 

किहले

शु�क

किहले

शु�क

हासुइ कावासेले िच§मा कैद गरेका सुÂदर जापानको 

ÅÆय ¡ने� नछुटाउनुहोस।्

�काशन    ओता अ�तरा�ि¨ट_य शहर, बàसां�कृितक सहजीवन �वÐ�न शाखा

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


