
सेन््ततो (पब््ललिक बाथहाउस) र हानेदा इनतोभेसन ससटी 
(HICity) कतो आससयु (फुटबाथ) कतो पररचय

Vol.29   2022.12

नेपाली
िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

सोमबार~शकु्रबार 
9:00 am~5:00 pm (वर््षको अन्त्य तथा सरुुको अवधि 
बाहके)

निःशलु्क

उद्तोग प्रवर्दद्धन शाखा
☎ 03-5744-1373　FAX 03-6424-8233
E-mail shogyo@city.ota.tokyo.jp

पयद्धटन शाखा ("सेन््ततो (पब््ललिक बाथहाउस)" प्रयतोग गनने ्तररकाकतो भभडियतोबारे 
सतोधपुछकतो लिाडग यहाँ)
☎ 03-5744-1322　FAX 03-6424-9922
E-mail kanko@city.ota.tokyo.jp

नवदेशी भार्ामा मािव अधिकार परामश्ष डायल 
(िाभी-डायल)
☎ 0570-090911

फोिद्ारा

ओता सहरमा 34 वटा सेन्तो (पब््ललक बाथहाउस) हरू छि ्जिु टोक्ो महािगरपाललकाको 23 सहरहरू मध्ये सबैभन्दा िरैे 
हो। ती मध्यकेा 14 वटा सने्तो (पब््ललक बाथहाउस) हरू कालो रङ्गको तातो पािी भएको ओन्सिे हुि ्र यो परुाति समदु्ी 
पािीबाट उत्पन्न भएको "जीवाश्म पािी" हो भिरे भनिन्छ। सने्तो (पब््ललक बाथहाउस) को नवशेर्ता धमयाजकुुरी शैलीको 
बानहरी स्वरूप र उच््च लसललङ हो। बाथटबको तातो पािीमा बसेको बलेा पौडी खलेलरहकेो माछा देखखि ेअत्ािनुिक ्चीजहरू 
भएको सने्तो (पब््ललक बाथहाउस) पनि छ। साथ ैबबल बाथ (ज्ाकुजी), मनेडलसिल बाथ, सगुन्धित तातो पािीको बाथ, 
साउिा लगायत नडसेम्बरमा यजु ुबाथ, फेब्अुरीमा बोन्ताि बाथ आनदको आिन्द ललि सनकि ेसने्तो (पब््ललक बाथहाउस) पनि 
छ। ओता स्ािगहृ सघंको HP पनि हिेु्षहोस।् सने्तो (पब््ललक बाथहाउस) भएको ठाउँ थाहा पाउि सनकन्छ।

नवदेशी भार्ामा परामश्ष ललि सनकिे न्ाय मन्तालयको "नवदेशी भार्ामा मािव 

अधिकार परामश्ष डायल" को प्रयोग गिु्षहोस।् अंग्ेजी, ध्चनियाँ, कोररयि, 

नफललनपिो, पो्चु्षनगज, धभयतिाधमज, िेपाली, स्पेनिश, इन्ोिेलसयि र थाई 

भार्ामा सेवा उपलब्ध छ।

नवदेशी िागररक भएको कारण रोजगार िनदइएको, नवद्ालयमा 

बच््चालाई नगजाउिे, तसा्षउिे, हपे्े आनद (इलजमे) गररएको, अपाट्षमेन्टमा 

िराखखएको जस्ता कुराहरूबारे ध्चन्न्तत व्यक््ततहरूको लानग

हामीले नवदेशी िागररकहरूले 
पनि जापािको ससं्कृनतको रूपमा 
एदो यगुदेखख ्चललआएको "सेन्तो 
(पब््ललक बाथहाउस)" को मज्ा 
ललि सकूि भिेर सेन्तो (पब््ललक 
बाथहाउस) प्रयोग गिने 
तररकाबारे धभनडयो 
बिाएका छौं।

्ततोउजीकतो (एक वर्द्धमा सबैभन्दा छतोटतो डदन हुने) डदन (डिसेम्बर 22 ्ताररख) मा 
गररन्छ (नगररने सेन््ततो (पब््ललिक बाथहाउस) पडन हुन्छन)्

【 सेन््ततो (पब््ललिक बाथहाउस) र सेन््ततो (पब््ललिक 
बाथहाउस) प्रयतोग गनने ्तररका सम्बन्ी जानकारी】

【डवदेशी भार्ामा मानव असधकार परामशद्ध िायलि सम्बन्ी जानकारी】

कालितो रङ्गकतो ्ता्ततो 
पानी भएकतो ओन्सेन 
खतोजेर हनेुद्धस्।
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"हानेदा इनतोभेसन ससटी (HICity)   आससयु (फुटबाथ) स्काइ िेक" कतो बाँकी पररचय दतोस्तो पृष््ठमा छ।

सार््वजनिक सेन््ततो (पब््ललिक बाथहाउस)  युजु बाथ मियाजुकुरी शैलिीकतो बानहरी स्र्रूप (म्यतोजजि बाथ)

कनहले कनत जिा कहाँरकम आवेदि नदिे तररका आवेदि नदिे ठाउँ सम्पक्ष



【 हानदेा इनतोभसेन ससटी (HICity)  आससयु 
(फुटबाथ) स्काइ िेककतो पररचय】

【बालिबासलिका भत्ाकतो वर्द्धकतो अन्त्य ्तथा नयाँ वर्द्धकतो सुरुकतो प्रडरिया】

5:30 am~11:30 pm

हािेदा इिोभेसि लसटी    जोि E   रुफटप
ओता सहर हािेदा कुउको 1-1-4

निःशलु्क नवमािस्थल तथा सहर नवकास शाखा

☎ 03-5744-1650　FAX 03-5744-1528

बाल सवेा सहायता शाखाको बाल ध्चनकत्ाको सम्बन्धित 

कम्ष्चारीलाई नवद्तुीय आवदेि अथवा हुलाक माफ्ष त 

आवदेि नदिहुोस।्

नवस्ततृ जािकारीको लानग ओता सहरको होमपेज हिेु्षहोस।्

बाल सेवा सहायता शाखा

☎ 03-5744-1275

नडसेम्बर 29 ताररखदेखख जिवरी 3 ताररखसम्म 

काउन्टरमा बालबाललका भत्ाको आवेदि ललि 

सनकिछैेि। नडसेम्बरमा जन्मिएको बच््चा वा घर सरेको 

व्यक््ततले घर सरेको धमनत (जमि धमनत र अधघल्लो 

ठेगािा भएको ठाउँबाट सिने योजिा भएको धमनत) को 

भोललपल्टदेखख 15 नदि धभत्र आवदेि नदिहुोस।्

सलंग्न गिु्षपिने सबै कागजातहरू िभएको अवस्थामा पनि 

आवेदि ललइि ेहुिाल ेम्याद धभत्र आवदेि नदिहुोस।्

हािेदा नवमािस्थलको छेउमा भएको तेन्कुबासी स्टेसिसँग जोनडएको "हािेदा इिोभेसि लसटी" मा निःशलु्क आलसय ु

(फुटबाथ) ललि सनकन्छ। इभेन्टको बेला ्चलध्चत्र हिेने र DJ को साङ्गीनतक काय्षक्रम आनद आयोजिा गररिे हुिाले यो 

हािेदा इिोभेसि लसटीको एक पनि लोकनप्रय स्थाि हो। के तपाईं हवाईजहाज हदेदै आलसय ु(फुटबाथ) को अिभुव गि्ष 

्चाहिहुुन्छ?

हािेदा इिोभेसि लसटी ियाँ प्रनवधि र जापािको ससं्कृनतलाई जापाि लगायत नवश्वभर फैलाउिे सनुविा हो।

हािेदा इिोभेसि लसटीबारे अझ थाहा पाउि ्चाहिे व्यक््ततहरू यहाँ जािहुोस ्(हािेदा इिोभेसि लसटी HP)

©Ota City



【हामीलेि माइ-नम्बर कािद्धकतो आवेदनकतो लिाडग सहयतोग गरररहकेा छौं】

【 "सुरक्षि्त ्तररकामा साइकलि प्रयतोग गदाद्ध पालिना गनुद्धपनने पाँच डनयमहरू" 
कतो पालिना गरौं】

शहरी पूवा्षिार नवकास व्यवस्थापि शाखा
☎ 03-5744-1315　FAX 03-5744-1527

सोमबार~शकु्रबार: 9:00 am~6:30 pm

शनिबार र आइतबार: 9:00 am~4:30 pm

*  तर मनहिाको तेस्ो शनिबार र त्सको भोललपल्टको आइतबार, 

साव्षजनिक नबदाको नदि र वर््षको अन्त्य तथा सरुुको अवधि 

बन्द हुिेछ।

ओता सहर माइ-िम्बर कल सेन्टर  
(सोमबार~शकु्रबार 9:00 am~5:00 pm)
*  जापािी, अंग्ेजी, ध्चनियाँ र कोररयि भार्ामा सेवा 
उपलब्ध छ।

*  शनिबार, आइतबार र साव्षजनिक नबदाको नदि तथा 
वर््षको अन्त्य तथा सरुुको अवधि नबदा हुिेछ।
☎ 0570-03-3370　　FAX 050-3737-9318

माइ-िम्बर काड्ष आवेदि सहयोग 
सेवाबारे

आवेदि सहयोगको लानग 
इन्टरिेमा िाम लेखाउिे

ओता सहर माइ-िम्बर काड्ष सेन्टर (ओता सहर सान्नो 2-3-7)

निःशलु्क

(1)  फोिमाफ्ष त िाम लेखाउिको लानग 

सम्पक्ष  स्थािमा फोि गिु्षहोस।्

(2)  होमपेजबाट िाम लेखाउिको लानग 

सम्पक्ष को URL बाट िाम लेखाउिे साइटमा जािहुोस।्

ओता सहर माइ-िम्बर काड्ष सेन्टरमा माइ-

िम्बर काड्षको आवेदिमा आवश्यक अिहुारको 

फोटो निःशलु्क खखच्ेदेखख आवेदिसम्म सहयोग 

गिने आवेदि सहयोग सेवा नदिे काम भइरहकेो 

छ। 

परर्चय खलु्े कागजात (रेलजडेन्स काड्ष, नवशेर् 

स्थायी बसोबासी (नपआर) प्रमाणपत्र आनद) 

ललएर आफै आउिहुोस।्

सामान्य्तया सवारी मागद्धमाकतो बायाँ पट्ी चलिाउने। 
केही ्ततोडकएका ्ठाउँहरूमा मात्र पैदलि मागद्धमा चलिाउने र पैदलि यात्रीलिाई प्राथभमक्ता 
डदने।

दूई वा सतोभन्दा धेरै बाटतोहरूकतो भमलिन भएकतो चतोक आडदमा ट्र ाडफक लिाइटकतो पालिना  
गनने र एक पटक रतोकेर  सुरषिा डनश्चय गनने।

रा्ती लिाइट बाले्। 

मडदरा सेवन गरेर चलिाउन डनरे्ध गररएकतो छ।

हले्ेट लिगाउने।

2022 सालि नतोभेम्बर 1 ्ताररखमा संशतोधन गररयतो। 

1

2

3

4

5

कनहले कनत जिा कहाँरकम आवेदि नदिे तररका आवेदि नदिे ठाउँ सम्पक्ष



सरसफाइ शाखा ☎ 03-5744-1628　FAX 03-5741-1550
ओमोरी सरसफाइ काया्षलय ☎ 03-3744-3811　FAX 03-3775-6028
खामाता सरसफाइ काया्षलय

(च्योफु इलाका) ☎ 03-6459-8201　FAX 03-6459-8597
(खामाता इलाका) ☎ 03-6451-9535　FAX 03-6451-9623

【 वर्द्धकतो अन्त्य ्तथा सुरुकतो अवसधमा स्तो्तकतो रूपमा पुनः प्रयतोग गनद्ध सडकने 
फतोहतोर र सामान्य फतोहतोरहरूकतो सङ्कलिनबारे】
नडसेम्बर 31 ताररख (शनि)~जिवरी 3 ताररख (मंगल) बी्चको अवधि सम्पूण्ष सङ्कलि नबदा हुिेछ। ियाँ वर््ष सरुु भएपलछ, जिवरी 4 ताररख 
(बिु) देखख सामान् रूपमा सङ्कलि गररिेछ। वर््षको अन्त्य तथा सरुुको अवधिमा, सामान् नदिहरू भन्दा सङ्कलि समय र सङ्कलि कोस्षमा 
ठूलो पररवत्षि गि्ष सनकिे अवस्थाहरू हुिे हुिाले, स्ोतको रूपमा पिु: प्रयोग गि्ष सनकिे फोहोर र सामान् फोहोरहरू फाल्को लानग निकाल्े समयको 
सन्दभ्षमा, सङ्कलि गररिे नदि नबहाि 8 बजे सम्ममा सङ्कलि स्थािमा राख्हुुि अिरुोि गद्षछौं।

2022 साल नडसेम्बर 2023 साल जिवरी

स्ोतको रूपमा पिुः प्रयोग गि्ष सनकिे 
फोहोर (लसगेि गोमी) 30 ताररख (शकु्र) सम्म

सामान् रूपमा सङ्कलि गररिेछ।
4 ताररख (बिु) देखख

सामान् रूपमा सङ्कलि गररिेछ।
जल्े फोहोर

वगगीकरण वर््षको अन्न्तम नदि वर््षको सरुुको नदि

िज
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ो सोमबार इलाका 19 ताररख (सोम) 16 ताररख (सोम)

मंगलबार इलाका 20 ताररख (मंगल) 17 ताररख (मंगल)

बिुबार इलाका 21 ताररख (बिु) 4 ताररख (बिु)

नबहीबार इलाका 15 ताररख (नबही) 5 ताररख (नबही)

शकु्रबार इलाका 16 ताररख (शकु्र) 6 ताररख (शकु्र)

शनिबार इलाका 17 ताररख (शनि) 7 ताररख (शनि)
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सोमबार इलाका 26 ताररख (सोम) 9 ताररख (सोमबार र साव्षजनिक नबदाको नदि)

मंगलबार इलाका 27 ताररख (मंगल) 10 ताररख (मंगल)

बिुबार इलाका 28 ताररख (बिु) 11 ताररख (बिु)

नबहीबार इलाका 22 ताररख (नबही) 12 ताररख (नबही)

शकु्रबार इलाका 23 ताररख (शकु्र) 13 ताररख (शकु्र)

शनिबार इलाका 24 ताररख (शनि) 14 ताररख (शनि)

ठूलो आकारको फोहोर

आवेदि नदिपुिने/शलु्क लाग्नेछ

【आवेदि स्थाि】 ओता सहर, ठूला आकारको फोहोर सङ्कलि केन्द्

☎03-5465-5300

(8:00 am~7:00 pm/शनिबार, आइतबार र साव्षजनिक नबदाको नदि पनि खलुा रहिेछ।)

तर नडसेम्बर 29 ताररख (नबही)~जिवरी 3 ताररख (मंगल) भिे बन्द रहिेछ।

सङ्कलि गररिे कुराहरू

सङ्कलि मनहिा
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प्रकाशि    ओता अन्तरा्षन््टटरिय शहर, बहुसांस्कृनतक सहजीवि प्रवर्द्षि शाखा
〒144-0052 ओता सहर कामाता 4-16-8 2F ओता अन्तरा्षन््टटरिय आदािप्रदाि केन्द् (Minto Ota)    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीले यो जािकारीपत्र वर््षमा 8 पटक 6 भार्ाहरू (सलजलो जापािी, अंग्ेजी, ध्चनियाँ, िेपाली, टगालोग र धभयतिाधमज) मा प्रकाशि गरररहकेा छौं। 
यो जािकारीपत्र पसु्तकालय, बाल भवि, नवशेर् उपशाखा जस्ता सहरका सनुविाहरू र JR खामाता, ओमोरी, केइक्ु खामाता जस्ता सहर धभत्रका 
प्रमखु स्टेसिहरूमा नवतरण गररन्छ।


