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िभिव देशका िबदेसीह को लािग समाचार

Ota CityNavigation
2022.3

एघार 21 सेइकी साकुरा माचुरी

नोभल कोरोनाभाइरस (कोिभड 19)
को असरको कारण र गिरयो।

"21 सेइकी साकुरा माचुरी" भनेको टोल सिमित तथा टोल संघ, ानीय कपनीह, योतेनकाइ (पसल संघ) जता िविभ संगठनह एकजुट भई

आपसी सबलाई गाड बनाई, यस ेलाई बिलयो बनाउने इभेट हो। 3 वष पिछ आयोजना गिरने यो साकुरा माचुरी एघार साकुरा माचुरी हो।
यस पटकको साकुरा माचुरीमा पिन हरे क पटक सबैले चाइिदनुभएको टेज, इभेट कनर, ि-माकट, बुथह जता रमाइला काय¡मह धेरै योजना
गिरएका छन्।
टेज

21 सेइकी साकुरा

इभेट ¤ने ानको वेश¦ार

×यान िदनुपन कुराह

कहाँ

• इभेटमा आउनु¤ने ÅयिÇतहले काडमा आवÈयक जानकारी भरे र
िलएर आउनुहोस्।

ओता कुिमन Óलाजा

ओता सहर िसमोमाको 3-1-3

• माक लगाएर आउनुहोस्।

• वाÉ िित खराब भएमा नआउनुहोस्।

इभेट ¤ने ान

• इभेटको िदन इभेट ¤ने ान िभ वेश गन ÅयिÇत सङ् Ìया

ओता कुिमन Óलाजा

सीिमत गिरने अवाह पिन ¤न सÎछन्।

Ð
• सामाÏ ÅयिÇतहको लािग पािकङको
Åयवा गिरएको छै न।
तामाÑयान बस जता सावजिनक यातायातमा आउनुहोस्।
किहले
2022 साल माच 27 तािरख (आइतबार) 10:00 am~2:00 pm
(खुला गिरने समय 9:30 am)
*टेज 3:00 pm सम

सपक

यागुची िवशेष उपशाखा
☎ 03-3759-4686

इभेट ¤ने ानमा सवारी साधन वा साइकलमा नआउनुहोस्।
ानीय गितिविध व¨नको िजमेवार कमचारी
FAX 03-3759-1492

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

नागिरक वा

िबमाको योयता गुमाएपिछ िचिका खच िफता गनबारे

कायलको वाÉ िबमामा आब¨ भएको बेला वा ओता सहरबाट घर सरे को बेला, अिनवाय पमा ओता सहरको नागिरक वाÉ िबमा रÙ
गनको लािग आवेदन पेस गरी, ओता सहरको िबमा काड िफता गनुहोस्। कायलको वाÉ िबमामा आब¨ भएको बेला वा ओता सहरबाट घर
सरे को बेला, अÏ वाÉ िबमामा आब¨ भएको िमित वा ओता सहरबाट घर सरे को िमित पिछ, ओता सहरको नागिरक वाÉ िबमाको योÛयता गुÜे

¤नाले, ओता सहरको नागिरक वाÉ िबमाको िबमा काड योग गन सिकनेछैन। योÛयता नभएको अविधमा ओता सहरको नागिरक वाÉ िबमाको
िबमा काड योग गरी वाÉ संामा जाँ च गराएको खÝडमा, तपाÞले ओता सहरले बेहोरे को िचिकßा खच (कुल िचिकßा खचको 70%~80%)
िफता गनुपनछ र तपाÞ वयमले आफू आब¨ िबमा संाको वाÉ िबमा आिदसँग माग गनुपनछ। नयाँ िबमा काड जारी गिरनु अगािड वाÉ
संामा जाँ च गराउने खÝडमा, ि¡या गिररहेको वाÉ िबमा संा आिदसँग परामश िलई, वाÉ संाको काउटरमा पिन ि¡या भइरहेको
कुरा जानकारी गराउनुहोस्।

सपक

नागिरक वाÉ िबमा तथा पेसन शाखा
☎ 03-5744-1211 FAX 03-5744-1516

िनयमको पालना गरी फोहोर फाको लािग िनकाल

हरे क िदन घरबाट िनकने ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन गोमी) र फोहोर। वगåकरण गरे को छु जतो लागे तापिन, गæती ¤ने

गरे को वा खासै ×यान निदईकन वगåकरण गिररहनुभएको त छै न? यस पटक हामी िवशेष पमा धेरै गæती ¤ने वगåकरणबारे जानकारी गराउनेछ।
ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन गोमी) र फोहोर वगåकरण गन तिरका र फाèको लािग िनकाèे तिरका पुनः िनéय गर।

पिहलो

तेãो

ठू लो आकारको फोहोर

कुनै एक साइडको लबाइ लगभग 30 cm वा सोभëदा बढी
भएको सामानलाई ठू लो आकारको फोहोर मािनëछ। िवभाजन
गरे र झोलामा हािलएको फोहोरलाई पिन ठू लो आकारको
फोहोर मािनëछ।

बोतल वगåकरण गन र फाèको लािग िनकाèे तिरका

ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोरह (िसगेन गोमी) म×ये पिन िवशेष गरी
यसको बारे मा धेरै î सोिधने गिरëछ। बोतलमा लागेको फोहोरको तर र बोतलको

िकिसम अनुसार बोतललाई फाèको लािग िनकाèे तिरका िनधारण ¤ëछ। साथै िबकï

बनाइएको सामêी अनुसार जèे फोहोर अथवा नजèे फोहोरमा फाèको लािग िनकाèुहोस्।
पेय तथा खाñ पदाथको फोहोर

तेलको फोहोर

जुस आिदको बोतल

सौëदय सामêी तथा खाñ योजनको
तेलको बोतल आिद

ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने
फोहोर (िसगेन गोमी)
• पानीले पखाæदा सफा ¤ने चीज

दोãो

सामêीको िभता

नजèे फोहोर

• पानीले पखाले तापिन ãोतको पमा
पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन
गोमी) मािननेछैन

सामêी र òसको अनुपात अनुसार फोहोर फाèको लािग
िनकाèे तिरका फरक ¤ëछ। सबैभëदा बढी अनुपातमा रहेको
सामêीको नóट िविध अनुसार फाèको लािग िनकाèुहोस्।
उदाहरणको लािग एकै õाङ् गर भए तापिन...
जèे फोहोर

नजèे फोहोर

तपाÞह सबैले ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन गोमी)

र फोहोर फाèको लािग िनकाèे तिरकाबारे थोरै िवचार गिरिदएमा, सहर सफा
बनाउन र फोहोरको पिरमाण घटाउन मÙत पुÛछ। मािथ उæलेख नगिरएको
ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन गोमी) र फोहोर वगåकरण
गन र फाèको लािग िनकाèे तिरकाबारे पपलेटमा हेनह
ु ोस्। साथै ओता सहरमा

"िवदेशी भाषा संकरण, ãोतको पमा पुनः योग गन सिकने फोहोर (िसगेन

गोमी) र फोहोर वगåकरण गन र फाèको लािग िनकाèे तिरकाको पपलेट" र
"ओता सहरको फोहोर वगåकरण एिÓलकेसन" (6 भाषा, अंêेजी, चाइिनज,
कोिरयन, टागालाग, नेपाली र िभयतनािमज) को Åयवा गिरएको छ।
Óलािटक, काठको अनुपात बढी

धातुको अनुपात बढी

भएको õाङ् गर

भएको फोहोर

सपक

वातावरण सरसफाइ िवभाग सरसफाइ शाखा
☎ 03-5744-1628 FAX 03-5744-1550

कुकुरको दता र रे िबज रोकथामको सुईबारे
1

कुकुरको मािलकले रे िबज रोकथामको सुई ऐन बमोिजम िनÜ दािय~वह पूरा गनुपनछ।

(1) जûेपिछ 91 िदन वा सोभëदा बढीको कुकुरको सëदभमा, कुकुर मािलकले òो
कुकुरको िजमेवारी िलएको िमितदेिख 30 िदन िभ, सहर मुख (मेयर) लाई

कुकुर दता ट् याग

Ð वष 2022 सुई लगाएको
आिथक
माण ट् याग

दता महसुल

जारी महसुल

कुकुरको दता आवेदन िदई, कुकुर दता ट् याग ाÓत गनु पदछ।

(2) कुकुर मािलकले वषमा एक पटक आüो कुकुरलाई रे िबज रोकथामको सुई

लगाउनुपनछ। साथै कुकुर मािलकले पशुिचिकßक¦ारा जारी गिरएको सुई लगाएको
माणप सहर मुख (मेयर) लाई पेस गरी, सुई लगाएको माण ट् याग िलनु पदछ।

(3) आüो कुकुरलाई सधै ँ सहर मुख (मेयर) ¦ारा जारी गिरएको कुकुर दता ट् याग र

3,000 येन

सुई लगाएको माण ट् याग लगाएर राþह
ु ोस्।

2

550 येन

Ð वष 2022 सालमा सामूिहक पमा रे िबज रोकथामको सुई लगाउने िनयिमत काय¡म] स{चालन गिरनेछ। िवतृत िववरण िनÜ
[आिथक
अनुसार रहेको छ।
किहले
शुæक
को

2022 साल अिल 9 तािरख (शिनबार)~अिल 18 तािरख
(सोमबार) को 10 िदनको अविध

कहाँ

ओता सहरले तोकेको ओता सहर िभको पशु अपताल

3,750 येन
िवतृत िववरण: रे िबज रोकथामको सुईको शुæक 3,200 येन र सुई लगाएको माण ट् याग जारी महसुल 550 येन

आवेदन िदने ठाउँ

कुकुर पािलरहेका सपूण कुकुर मािलकह

आवेदन िदने तिरका

सबित पशु अपताल

òेक पशु अपताल अनुसार फरक ¤ëछ। तपाÞले योग गन िवचार गनुभएको पशु अपतालमा अिêम पमा नाम लेखाउनु पछ वा
पद]न, िनéय गनुहोस्।

कुकुरको मािलकलाई अनुरोध
• अनिवार्य रूपमा आफ्नो कुकुरलाई कुकुर दर्ता ट् याग र सुई लगाएको

• पार्कमा पस्ने बेला कुकुरलाई डोरी आदिले निश्चित रूपमा बाँ धेर, त्यो डोरीलाई

• अनिवार्य रूपमा जिम्मव
े ारीपूरव
ु ोस्।
् क आफ्नो कुकुरको दिसा सफा गर्नह

• कुकुरलाई लिएर बालबालिकाको पार्क र बालबालिकाको मनोरञ्जन पार्कमा

• बाहिर निकाल्ने बेला कुकुरलाई डोरी आदिले निश्चित रूपमा बाँ धेर, त्यो

• कुकुरले मान्छेलाई टोकेको खण्डमा, स्वास्थय
् केन्दरलाई
सूचित गराउनु पर्दछ।
्

प्रमाण ट् याग लगाउनुहोस्।

• दिसा/पिसाब गराएपछि कुकुरलाई डु लाउन लिएर जाऔ ं।
डोरीलाई आफूले समात्नह
ु ोस्।

सपक

आफूले समात्नह
ु ोस्।
नपस्नह
ु ोस्।

• विपदको अवस्थाको लागि, कुकुरलाई विपदको बेला आवश्यक सामानहरू तयार
गरे र राखौ ं।

वúता र सावजिनक वाÉ िडिभजन
☎ 03-5764-0670 FAX 03-5764-0711

व त नु अिघको रात - िजासु यितहले बताएका काइ यु यो दशनीमा सन् 1864 ितरको कागजातदेिख काइयुले
एदो बाकुफु (सरकार) र अÏ िविभ हान (ानीय

काचुरा कोगोरोउ (िकदोता कायोसी),
साइगो ताकामोरी, ओकुबो तोिसिमची
*साइगो ताकामोरीको पोटø ट तिवर:
राóटø सभा पुतकालय "आधुिनक
जापानीको पोटø ट" बाट

सरकार) हको सीमा पार गरी िविभ माëछे हसँग

सब बनाई सि¡य पमा काम गिररहेका बेलाका
÷Èयह दशन गिरनेछ।
किहले
2022 साल माच 18 तािरख (शु¡बार)-जून 26 तािरख (आइतबार)
■ भवन खुला रहने समय: 10:00 am~6:00 pm

*सोमबार (सोमबार सावजिनक िबदा भएमा, òसको भोिलपæट)

*माच 14 तािरख (सोमबार) -17 तािरख (िबहीबार) दशनी पिरवतनको
लािग भवन बëद ¤नेछ।

*नयाँ जानकारीको लािग ओता सहरको होमपेजमा गई िनéय गनुहोस्।

शुæक
■ भवनको िटकट शुæक: सामाÏ िटकट 300 येन, ाथिमक तथा िनÜ मा×यिमक
िवñालयको िवñाथåको लािग 100 येन (िविभ कारका छुटह उपल\ छन्)

कहाँ

(सपक)

काचु काइयु ùारक भवन

ओता सहर िमनािमसेëजोकु 2-3-1

☎ 03-6425-7608 FAX 03-6425-7610

 वष 2022 सालको अतरािट य
आिथक

सहर ओताको त (कुल, ओता सहर त) को
आवेदन खुला गिरएको छ।

ओता सहरमा, ओता सहरको आकषण तथा जानकारी चार गन "कुल, ओता सहर ,त (Cool
OTA-KU ambassador)" (िनकनेम) को आवेदन खुला गिरएको छ।

● आवेदन योÛयता: ओता सहर िभ बसोबास, काम, अ×ययन आिद गन ओता सहरसँग सब भएका 18 वष वा सोभëदा बढीका िवदेशी नागिरकह
● ,तको भूिमका:
(1) SNS र ÅयिÇतगत स{जाल आिदको उपयोग गरी ओता सहरको आकषणको चार गन।
(2) ओता सहर आिद¦ारा आयोजना गिरने इभेट आिदमा सहभागी ¤नुपनछ।
Ð वष 2021 सालमा साना इभेटह, आदानदानका काय¡मह आिद स{चालन गिरयो।)
(आिथक
● कायभार अविध: 2022 साल जुलाई~2024 साल माच (योजना)
● आवेदन याद: 2022 साल अिल 11 तािरख (सोमबार) 5:00 pm सममा अिनवाय पमा आइपु)प
ु नछ।

● आवेदन िदने तिरका: आवेदन फाराम आिद िलएर आउनुहोस् वा ¤लाक, FAX वा इमेल¦ारा आवेदन िदनुहोस्
िवतृत जानकारीको लािग सपक गनुहोस्। गितिविधहमा भाग िलने ¡ममा अझ धेरै ओता सहरबारे जाे अवसरह ाÓत ¤नुका साथै धेरै
Ð का छ।
माëछे हसँग िचनजान पिन ¤ëछ। तपाÞ पिन ओता सहरमा सि¡य भूिमका िनवाह गन चाहनु¤ëछ? हामी तपाÞको आवेदन पिखरहे
आवÈयक सङ् Ìया

आवेदन िदने ठाउँ
(सपक)

केही

आवेदन िदने तिरका

तोिकएको आवेदन प र िरपोट ¤लाक वा इमेल¦ारा तलको
आवेदन िदने ठाउँ मा पठाउँ नुहोस् वा आफै गएर पेस गनुहोस्।

अëतरािóटø य सहर, ब¤सां कृितक सहजीवन व¨न शाखा
ओता सहर कामाता 5-13-14 6F
☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323 E-mail boshu-kokusai@city.ota.tokyo.jp

2022 साल अि¤लमा बभाषी परामश काउ¨टर फरक ठाउँ मा सनछ!

2022 साल अिल 11 तािरख (सोमबार) देिख काउटरको ठाउँ पिरवतन ¤नेछ।
नयाँ काउटर ओता अëतरािóटø य आदानदान केë:को दोãो तæलामा ¤नेछ।

नोिमगावा

*यो के"ु कामाता टेसन पिéम एि0ट आसुतो योतेनगाइमा छ।
अिल 11 तािरखदेिखको फोन नबर: 03-6424-4924

के
ु का
मात
ा ट
ेसन

ओता अतरािट य
आदानदान के वेशार

नयाँ ठे गाना: ओता सहर कामाता 4-16-8-201

आसुतो योतेनगाइ

अिल 11 तािरखदेिखको FAX: 03-6424-4926

केइिहन कामाता पाक

अëतरािóटø य सहर ओता संघ ब¤भाषी परामश काउटर
सपक

िसनागावा

ओता सहर, खामाता 5-13-26, उपभोÇता केë: 1F

किबिनयस टोर
पिम
एिट

कामाता हािचमान िजना

☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330

कावासाकी

Email info@ota-goca.or.jp

काशन

ओता अëतरािóटø य शहर, ब¤सां कृितक सहजीवन व¨न शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14

☎ 03-5744-1227

FAX 03-5744-1323

हामीले यो जानकारीप वषमा 8 पटक 6 भाषाह (सिजलो जापानी, अंêेजी, िचिनयाँ , नेपाली, टगालोग र िभयतनािमज) मा काशन गिररहेका छ।
यो जानकारीप पुतकालय, बाल भवन, िवशेष उपशाखा जता सहरका सुिवधाह र JR खामाता, ओमोरी, केइ"ु खामाता जता सहर िभका
मुख टेसनहमा िवतरण गिरëछ।

