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िभिव� देशका िबदेसीह�को लािग समाचार

नेप
ाल
ी

"ओता वानो साइतेन" को आयोजना गिरनेछ।

"Ota �पोट्�समा 
अ�तरा�ि�ट�य आदान�दान"

"ओता वानो साइतेन" मा जापानको िविभ पर�परागत स�ंकृितह� 
अनभुव गन� सिक�छ। के तपा� वा�तिवक �पमा एक प�ुताबाट अक  
प�ुतामा ह�ता�तरण �ँदै आइरहकेो जापानको पर�परागत स�ंकृितह� 
अनभुव गरी, जापानको मन महससु गरेर हने� चाहन�ु�छ?

के तपा� जापानी नागिरकह�सँग फुटसल खलेेर 

�पोट्�समा आदान�दान गन� चाहन�ु�छ? जनुसकैु 

राि�ट�यता र िलङ्ग भए पिन ��छ। िसका�ह� पिन 

ढु� भएर सहभागी �न स�ेछन!्

*सबकैो लािग अि¡म �पमा आवेदन िदनपुन¢छ।

* अनभुव गन¢ िवधा अनसुार सहभागीको स¤ंया र सहभागी श¦ुक फरक ��छ। िव�ततृ जानकारीको लािग ओता सहर स�ंकृित �व§�न सघंको होमपजेमा 

हनेु�होस।् साथ ैअनभुव गन¢ बेला जापानी भाषालाई िवदेशी भाषामा अनवुाद गिरनेछैन। सब ैजापानी भाषामा गिरनेछ।

आवेदन अविध: 2021 साल अ±टोबर 29 तािरख (शु́ बार)~ 
नोभे�बर 23 तािरख (मंगलबार)
आयोजना अविध: 2022 साल जनवरी 8 तािरख (शिनबार)~ 
माच� 19 तािरख (शिनबार)

2021 साल िडसे�बर 19 तािरख (आइतबार) 
1:00 pm~5:00 pm

ओता कुिमन ½लाजा
〒146-0092 ओता सहर 
िसमोमा�को 3-1-3 

�योवािजमा िनÁयोमे पाक�  फुटसल ¡ाउÃ, यवुा 
फुटबल मैदान
〒143-0004 ओता सहर �योवािजमा 2-3-1

किहले

किहले

कहाँ

कहाँ

ओता सहर स�ंकृित �व§�न सघं
☎ 03-3750-1611 FAX 03-3750-1150
Email arts-ws@ota-bunka.or.jp

(सामाØ सि�मिलत सÚंा) अ�तरा�ि�ट�य सहर ओता 
सघं
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp

स�पक�

स�पक�

आवेदनको लािग यहाँ जानहुोस।्

अनुभव वक� सपह�

  Ýलावर अरे�जमेÞट, टी सेरेमोनी, ßाली¡ाफी

  जापानी बाजाह� (कोतो, �यािमसेन, �योको)

 जापानी नृá



आि �थक वष� 2021 मा पिहलो पटक "अ�तरा�ि�ट�य सहर 
ओता राज�त" ब�ुभएको 13 जनाको पिरचय

हामीले उहाँह�लाई जापानमा 

आउन मन लाâकुो कारण र 

राजãतको गितिविध �ितको 

सकंäपबारे सोधकेा छå।

नाम

राि�ट�यता

जापानमा आउन मन लाâकुो कारण भहुोस।्

राजãतको �पमा गितिविधह� गदा� तपा�लाई गन� मन 

लागेको कुरा र सकंäपबारे भहुोस।्

1   Hongo Alexandra 

(होङ्गो अलेêाÃ� ा)

2  बëुेिरया

3   म 15 वष�को �ँदा पिरवारसँग 

जापानमा आएको �ँ।

4   म दाइबा िसटी, िशश ु�याहार स�बìी 

जानकारी, Úानीयलाई माí थाहा भएका ठाउँह�, उïकुता 

जगाउने पसलह� ज�ता ओता सहरको िविभ "अनहुारह�" को 

जापान लगायत िवदेशमा पिन �सार गन¢छु।

1   Sivisay Souksavay 

(सीवाइसाइ स�ुुसावाइ)

2  लाओस

3   म �वासी िवóाथô �ँ। जापान आउन ु

मेरो सपना िथयो।

4   स�ंकृित, अ�तरा�ि�ट�य आदान�दान, पय�टन र िशõामा öादै 

�ची छ।

1   Chiarino Araujo Paula 

(िकआिरनो आराउहो पाउला)

2  उ�úवे

3   म कामको लािग जापानमा आएको �ँ।

4   म इभेÞटमा सहभागी �न, ओता 

सहरको नयाँ ठाउँह�मा जान र अनलाइनमा साथीह�सँग 

आûा अनभुवह� साट्न चाह�छु।

1   Wang Cheng (ओउ सेइ)

2  चीन
3   खासमा म पिहले चीनमा भएको 
जापानसँग ýयापार गन¢ क�पनीमा काम 

गथþ र मलाई कामको िसलिसलामा धरैे 

जापानमा आउनपुÿय । मेरो 2013 

सालमा जापान म¤ुयालयमा स�वा भयो।

4   म ओता सहरमा आयोजना गिरने िविभ आदान�दानका 

काय�´मह�मा सहभागी �न चाह�छु। साथै मलाई हानेदा 

इनोभेसन िसटी �ित पिन �ची �नाले, म áसको �चार�सार 

र इभेÞटह�मा सहभागी �न चाह�छु।

1   Chahlaoui Oualid 
(िसआहाराइ वािरदो)

2  ट्यिुनिसया
3   जापान सरुिõत देश हो र मलाई 
जापानको स�ंकृित र जापानी भाषा 
सा} ैमन पन¢ �नाले (म जापानमा 
आएको �ँ।)।

4   म उÁच मा|यिमक िवóालयका िवóाथôह�लाई कोरोना 
{याि±सनको मह\व �व§�न गन¢ पचा�को िवतरण काय� गन¢छु, 
अरबी, ]े^ र इटािलयन भाषा िसकाउनेछु र सामािजक 
स_जालमा ओता सहरको आकष�णबारे जापान लगायत 
िवदेशमा पिन �सार गन¢छु।

1   Galindo Fujimoto Arturo Mitsuo 
(गािलÃो फुिजमोतो आटु�रो िमचओु)

2  मेि±सको
3   जापानमा सरुिõत र रा?ो वातावरण 
छ। अिन मेरो हजरुबबुा वाकायामा 
िज¦लामा ज>ेको जापानी ýयि±त 
�नाले म जापानसँग स�बì भएको 
ýयि±त �ँ। यी कुराह�ले गदा� म जापानमा आएको �ँ।

4   म सामािजक स_जाल माफ� त ओता सहरको उ<कृ�ट ठाउँह� 
(ओनसेन, पाक� , तामा नदी, कला सङ्¡हालय आिद) सेयर गन� 
चाह�छु। आफ�त र साथीह�लाई पिन य�ता जानकारीह� िदन 
चाह�छु।
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4

��ह�



1   Raho Numa (राहो नमुा)
2   पापआु Øू िगनी

3   जापान अáाधिुनक �िविधको लािग 
पिरिचत देश हो। मलाई आûो देश 

बाहकेका कुराह� पिन अझ बढी 

थाहा पाउन मन भएकोले म जापानमा 

आएको �ँ।

4   म मेरो देश र जापानको िम-े कुराह� र िभताह� अ|ययन 
गन�को लािग, खलेकुदको �दश�नी र सां�कृितक इभेÞटह�मा 

सहभागी �न चाह�छु।

1   Bayarkhuu Javkhlan 
(बायाखु� öाबखलुान)

2  मङ्गोिलया
3   िकनभने मलाई समृ§ र दयाल ु
जापानको स�ंकृितदेिख ýयविÚत 
´म र लगनशीलता िसकी, ससंारको 
अ¡गामी रा�ट�ह� म|येको एउटा 
रा�ट�मा पन¢ जापानमा इि�जिनयिरङ अ|ययन गन¢ चाहना 
िथयो। 

4   म ओता सहरवासीह�सँग जानकारी आदान�दान गरी, नयाँ 
कुरा िस� र थाहा पाउन स�े खा¦का इभेÞट र गितिविधह� 
गन� चाह�छु। 

1   Lara Hernandez Jorge Mario 
(लारा हनेा�Ãेज जोज� मािरओ)

2  úवाटेमाला
3   टे�ोलोजी úवाटेमालाको भ�दा अá�तै 
आधिुनक �नाले र मलाई जापानको 

स�ंकृित र पिरकारह� मन पन¢ �नाले 

म जापानमा आएको �ँ।

4   म मातृभूिममा खिेलने गेम र मातृभूिमको उïवह� ज�ता 
सां�कृितक जानकारी िदन र मेरो मातृभाषा, �पेिनश भाषाको 

±लास गन� चाह�छु।

1   Chhuon Soksereymongkoul 
(Áयूओन सोकुसेराइमोङ्कोल)

2  क�बोिडया
3   म �वासी िवóाथô �ँ। टेि�कल कलेज 
पूरा गरेपिछ म इि�जिनयरस�म 

अ|ययनलाई िनर�तरता िदन चाह�छु।

4   म �वयंसवेा गितिविधह� र क�यिूनकेसन �कीलको सधुार गन� 
चाह�छु। स&व भएमा क�बोिडयाको स�ंकृितको पिन पिरचय 

गराई, अØ देशह�को स�ंकृितबारे पिन थाहा पाउन चाह�छु।

1   Selly Andriani (सेली आिÃ�आनी)

2  इÃोनेिसया
3   जापानमा िचिकïा सेवा आिद 

स�बिìत कुराह� अ|ययन गरी, 

यो õíेको अनभुव बटुलेपिछ केयर 

वक� रको राि�ट�य परीõामा उ$ीण� �ने 

चाहना भएकोले म जापानमा आएको �ँ।

4   म जापानको स�ंकृित र अØ देशह�को स�ंकृितको बारेमा 
थाहा पाउन चाह�छु। साथै मेरो सहर, पाडानदेिख इÃोनेिसया 

स�ंकृितबारे जानकारी �दान गन� चाह�छु।

1   Emmi Maliza Hutagaol 
(एमी मिलजा �तागाओल)

2  इÃोनेिसया
3   म जापानमा आउनकुो कारण 
�ाकृितको स�ुदरता तथा स�ंकृित र 
उÁच काय� नैितकताको लािग जापान 
�िस§ �नाले हो। áसैले म जापानमा 
िविभ कुराह� िस� चाह�छु।

4   म िवशेष गरी जापानको स�ंकृित र कला स�बìी #ान 
हािसल गरी, ओता सहरवासीह�को लािग केही गन� स�े �ने 
गरी मेहनत गन� चाह�छु।

1   Bonfante Pereira Igor 
(बोनफाÞटे पेरेइरा इगोर)

2  0ािजल
3   खासमा मलाई पिहलेदेिख नै 
जापानको स�ंकृित मन पÿय , áसैले 

आûो सीप िनखान� चाहकेोले म 

जापानमा आएको �ँ।

4   म इÞटरनेटको �योग गरी ओता सहर र जापानको 

आकष�णबारे आûो देश लगायत ससंारभिर नै जानकारी िदन 

चाह�छु।

अ�तरा�ि�ट�य सहर, ब�सां�कृितक 
सहजीवन �व§�न शाखा
☎ 03-5744-1227
FAX 03-5744-1323

स�पक�

  म ओता सहरवासीह�सँग जानकारी आदान�दान गरी, नयाँ 



युवा आदान�दान के�� “युइ�चु” को जानकारी 

िनवासी कर भु�तानीबारे (चरण 3)

यवुा आदान�दान के�1 “यइुÁच”ु खलेकुद, सगंीत, िविभ �कारका आदान�दान 

तथा तािलम ज�ता िविभ õíेका सामूिहक गितिविधह�को लािग �योग गन� 

सिकने सिुवधा हो। यस के�1मा सामूिहक �योजनका सिुवधाह�कासाथ साथै 

पि4मी शैलीका कोठाह�मा समूहमा आब§ नभएको ýयि±तह� पिन राती 

ब5 स6छन।् यस के�1 िभíको आराम गन¢ ठाउँमा, 11:00 am~3:00 pm 

(अि�तम अडर 2:30 pm) स�म ल^ खान सिक�छ।

यस के�1बारे अझ धरैे थाहा पाउन चाहने ýयि±तले यवुा आदान�दान के�1 

“यइुÁच”ु को HP हनेु�होस।्

चरण 3 को िवशेष सहर िनवासी कर तथा िज¦ला िनवासी कर (िनवासी कर) को 

भ±ुतानी �याद नोभे�बर 1 तािरख हो। 

�यादस�ममा भ±ुतानी गनु�होस।्

चरण 4 को भ±ुतानी �याद 2022 साल जनवरी 31 तािरख हो।

निबसôकन भ±ुतानी गनु��न अनरुोध गद�छå।

कर भ±ुतानी स�बìी परामश�को लािग ओता सहरको होमपेजमा हनेु�होस।्

हरेक िदन 9:00 am~8:00 pm, िडसे�बर 29 तािरख~अक  
वष�को जनवरी 3 तािरख ब�द �नेछ।

समूहको सद�यको िववरण अनसुार �योग श¦ुक फरक छ।

5 जना वा सोभ�दा बढीको समूह (पि4मी शैलीको कोठामा 1 
जनादेिख ब5 सिक�छ।)

आवेदन फारम (के�1मा रािखएको छ। HP मा पिन छ) िलएर 
के�1मा जानहुोस।् अथवा �लाक माफ� त के�1मा पठाउनहुोस।्

किहले

श¦ुक

कित जना

आवेदन िदने तिरका

यवुा आदान�दान के�1 “यइुÁच”ु
〒143-0006 ओता सहर हइेवािजमा 4-2-15 
☎ 03-6424-5101 FAX 03-6424-5120  E-mail info@yuits.jp

कर भ±ुतानी शाखा 
☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517

आवेदन िदने ठाउँ
(स�पक� )

स�पक�

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

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


