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नेपाली
िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

मार््च 20 तारिख ततिदेखख तितिण सरुु गरिनेछ।

ओता पर््चटन सघं, ओता सहि पर््चटक जानकािी केन्दद्र, ओता सहिमा भएका पसु्तकालर्हरू, तिशेष उपशाखा कार्ा्चलर् 
आतदमा पाउन सतकन्दछ।

(सामान्य सम््ममललत फाउने्शन) ओता पर््चटन सघं
☎ 03-3734-0202　E-mail event@o-2.jp

तनःशलु्क

【 ओता सहरको साकुराको मज्ा लिऔ!ं】
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वसन्तमा सहरमा घुमफिर गर््न फर्स्कौं!

ओता सहिमा सनु्ददि साकुिा भएका ठाउँहरू धिैे छन।् तिशेष गिी सेनजोकुइके 

पाक्च , इकेगामी होनमोनजी ि तामागािामा धिैे साकुिा फुल्े हुनाले अत्यन्दतै 

सनु्ददि दृश्र्को मज्ा ललन सतकन्दछ। ओता पर््चटन सघंमा ओता सहि भभत्रका 

साकुिा फुल्े ठाउँहरूको जानकािी लेखखएको नक्सा तर्ाि गरिएको छ। र्ी बाहके 

पतन तपाईंले पूण्च रूपमा ओता सहिको आनन्दद ललन सके् जानकािी भएका 

प्मपलेटहरू धिैे छन।् नबीससीकन हिेी घमु्न तनस्कनहुोस ्ह!ै

हानामी वकीङ गरी केन्कको पकोइन््ट जम्मा 
गरौं!

हानेप््यकोन केन्कको पकोइन््ट HP

कतहले कतत जना कहाँिकम आिेदन तदने तरिका आिेदन तदने ठाउँ स्मपक्च



【बाह््रौ ौँ 21 सेइकी साकुरा माचुरी】

【 आर् ्थथिक वर््न 2023 सािको अन्तरा्नष््ट्ररिय सहर ओताको दूत (कुि, ओता 
सहर दूत) को आवेदर् खुिा गररएको छ।】

तोतकएको आिेदन पत्र ि रिपोट्च हुलाक िा इमेलद्ािा तलको आिेदन तदने ठाउँमा पठाउनहुोस ्िा आफै गएि पेस 
गनु्चहोस।्

र्ागरु्ी तिशेष उपशाखा कार्ा्चलर्   
स्ानीर् गतततिभध प्रिर्द्चन कम्चर्ािी
☎ 03-3759-4686
FAX 03-3759-1492 
E-mail yaguti@city.ota.tokyo.jp

अन्दतिा्चष््टटरिर् सहि, बहुसांस्ककृ ततक सहजीिन प्रिर्द्चन शाखा  अन्दतिा्चष््टटरिर् सहि, बहुसांस्ककृ ततक सहजीिनसँग स्मबन्धित कम्चर्ािी
ओता सहि कामाता 4-16-8 2F  ओता अन्दतिा्चष््टटरिर् आदानप्रदान केन्दद्र (Minto Ota) भभत्र
☎ 03-5744-1227　　FAX 03-5744-1323　　E-mail boshu-kokusai@city.ota.tokyo.jp

2023 साल मार््च 26 तारिख (आइतबाि)
10:00 am~3:00 pm (िषा्च भएमा िद्द 
गरिनेछ।)

लसमोमारुको पाक्च
ओता सहि लसमोमारुको 4-21-2

5 जना जतत

ओता सहरमा ओता सहरकको आकर््षण तथा जानकारी प्रचार गनने "कुल, ओता सहर दूत 
(Cool OTA-KU ambassador)" (ननकनेम) कको आवेदन खलुा गररएकको छ।

●  आवेदन ्यकोग््यता: ओता सहर भित्र बसकोबास, काम, अध््य्यन आनद गनने ओता 
सहरसँग सम्बन्ध िएका 18 वर््ष वा सकोिन्दा बढीका नवदेशी नागररकहरू

●  दूतकको िूभमका: (1) SNS र व््यक््ततगत सञ्जाल आनदकको उप्यकोग गरी ओता सहरकको आकर््षणकको प्रचार गनने 
(2) ओता सहर आनदद्ारा आ्यकोजना गररने इिेन््ट आनदमा सहिागी हुने (आभ ्थथक वर््ष 2022 सालमा साना इिेन््टहरू, 
आदानप्रदानका का्य्षक्रमहरू आनद सञ्चालन)

●  का्य्षिार अवभि: 2023 साल जुलाई~2025 साल जुन (्यकोजना)
●  आवेदन म््याद: 2023 साल अनप्रल 10 ताररख (सकोमबार) 5:00 pm सम्ममा अननवा्य्ष रूपमा आइपुग्पुननेछ।
●  आवेदन नदने तररका: आवेदन फाराम आनद ललएर आउनुहकोस ्वा हुलाक, FAX वा इमेलद्ारा आवेदन नदनुहकोस।्

नवस्ततृत जानकारीकको लानग सम्पक्ष  गनु्षहकोस।् गनतनवभिहरूमा िाग ललने क्रममा अझ िेरै ओता सहरबारे जाने् अवसरहरू प्राप्त 
हुनुका साथै िेरै मान्छेहरूसँग भचनजान पनन हुन्छ। तपाईं पनन ओता सहरमा सनक्र्य िूभमका ननवा्षह गन्ष चाहनुहुन्छ? हामी 
तपाईंकको आवेदन पर् ्थखरहकेा छौं।

"21 सेइकी साकुरा माचुरी" िनेकको ्टकोल सभमनत तथा ्टकोल संघ, स्ानी्य 
व््यापार सञ्चालकहरू, सम्बन्न्धत संस्ाहरू आनद एकजु्ट िई आपसी 
सम्बन्धलाई प्रगाड बनाई ्यस क्ेत्रलाई बलल्यको बनाउने इिेन््ट हको। ्यस 
प्टककको साकुरा माचुरीमा पनन हरेक प्टक सबैले रुचाइनदनुिएकको स््ेटज, 
इिेन््ट कन्षर, नरि-माकने ्ट, बुथहरू जस्ता रमाइला का्य्षक्रमहरू िेरै ्यकोजना 
गररएका छन।्

ध््यान नदनुपनने कुराहरू
•  मास्क लगाएर आउनुहकोस।्
•  इिेन््टकको नदन इिेन््ट हुने स्ान भित्र प्रवेश गनने 
व््यक््तत सङ्ख््या सीभमत गररने अवस्ाहरू पनन 
हुन सक्छन।्
•  स्वास्थ्य स्स्नत खराब िएमा नआउनुहकोस।्
•  नकोिल ककोरकोना िाइरसकको संक्रमण फैलाव्ट 
स्स्नत अनुसार रद्द हुने सम्ावना छ।

21 सेइकी साकुरा
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ओता अन्तरा्नष््ट्ररिय आदार्प्रदार् केन्द्र

【मागोमे बुन्सीमुरा ओजाकुरा माचुरी】

【 ओता अन्तरा्नष््ट्ररिय आदार्प्रदार् केन्द्र (Minto Ota) 
खुिा गररएको 1 वर््न पूरा हुर्ेछ!】

【आर् ्थथिक वर््न 2023 सािको ओता सहरको बजे्र (मस्य्रौदा)】
साि्चजतनक सनुिुाइ तथा जनस्मपक्च  शाखा
☎ 03-5744-1132

अन्दतिा्चष््टटरिर् सहि, बहुसांस्ककृ ततक सहजीिन प्रिर्द्चन शाखा
☎ 03-5744-1227　FAX 03-5744-1323
E-mail kokusai@city.ota.tokyo.jp

मागोमे तिशेष उपशाखा कार्ा्चलर्
☎ 03-3774-3301　FAX 03-3774-4997

2023 साल अतप्रल 2 तारिख (आइतबाि)
12:00 pm~4:30 pm    िषा्च भए तापतन 
आर्ोजना गरिनेछ।

साकुिा नाभमकी पाक्च , मागोमे साकुिा नाभमकी दोओिी (ओता सहि भमनामी मागोमे 
4-48 देखी 6-11 िरिपरिस्मम)
* ओमोिी स्टेसन सान्ो एक्जिटबाट एबािामार्ी स्टेसनको इन्टरि ान्समा जाने बसमा 
"उसदुा साकालसता" मा ओल ्ललएपलछ त िहडेि 5 भमनेट

* नोभल कोिोना भाइिसको सकं्रमण फैलािट स्स्तत अनसुाि िद्द हुने सम्ािना छ।

नागासी ओदकोरी, आवा ओदकोरी, हाइकु 

प्रनत्यकोनगता गररनुका साथै बुथहरू पनन 

हुने हुनाले जसले पनन मज्ा ललन सक्छ। 

ओता अन्तरा्षष््ट्टरि्य आदानप्रदान केन्द्र Minto Ota गत साल अनप्रलमा 
खलुा गररएकको भथ्यको र केही नदनमा नै 1 वर््ष पूरा हुनेछ। ्यस केन्द्रमा 
दैननक जीवनमा समस््या िएकको बेला सम्पूण्ष नवदेशी नागररकहरूले 
परामश्ष गन्ष सके् काउन््टर, नवदेशी संस्कतृ नत, ओता सहरकको आदानप्रदान 
का्य्षक्रमहरूकको जानकारी आनद रार्खएकको जानकारी तथा आदानप्रदान 
कन्षरका साथै अन्तरा्षष््ट्टरि्य आदानप्रदान र बहुसांस्कतृ नतक सहजीवनका 
गनतनवभिहरूमा प्र्यकोग गन्ष सनकने भमन्टङ रुमहरू छन।् साथै (सामान्य 
सम्म्मललत संस्ा) अन्तरा्षष््ट्टरि्य सहर ओता संघ र सहरकको अन्तरा्षष््ट्टरि्य 
सहर तथा बहुसंस्कतृ नत प्रवर्द्षन शाखा पनन छ।
सहर का्या्षल्यकको प्रनक्र्याहरू सम्बन्धी परामश्ष, पेस गनने कागजात 
अनुवाद जस्ता सेवाहरू पनन उपलब्ध हुनाले संककोच नमानीकन प्र्यकोग 
गनु्षहकोस।्

आभ ्थथक वर््ष 2023 सालकको ओता सहर बजे्ट (मस््ययौदा) त्यार गररएकको छ। 
अकको वर््षकको बजे्टकको आिारिूत नवचार हने्षकको लानग दुई-आ्यामी ककोडबा्ट 
ओता सहरकको HP मा गई हनेु्षहकोस।्

बहुिार्ी परामश्ष काउन््टर 
(अन्तरा्षष््ट्टरि्य सहर ओता 
संघ)

जानकारी तथा आदानप्रदान 
कन्षर

भमन्टङ रुम
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कतहले कतत जना कहाँिकम आिेदन तदने तरिका आिेदन तदने ठाउँ स्मपक्च



काम गर्ने फवदेशी र्ागररकसँग अन्तवा्नता्न
कम््बबर्ीको र्याँ कम्नचारीको प्रलशक्षणमा सफरिय

ओता सहरमा काम गरौं!!

जापार्मा आउर् मर् िाग्कुो कारण के हो?

हाि तपाईं कस्तो काम गरररहर्ुभएको छ? अफहिेको काममा कसरी िाग्भुयो?

Ota City Navigation पढ्नहुुने स्मपूण्च तिदेशी नागरिकहरूलाई ओता सहिमा काम गनने कुिाको आकष्चणबािे जानकािी गिाउनको लातग हामी 
तपाईंहरूसँग ओता सहिमा काम गनु्चहुने तिदेशी नागरिकहरूको परिर्र् गिाउँछौं। हामीले दोस्ो भागमा तिदेशी कम्चर्ािीको सङ््ख्र्ा िकृभर्द भइिहकेो 
कम््मबनी उद्ोगमा नर्ाँ कम्चर्ािीको तिकासको काम गनु्चहुने र्ीनको भभत्री मंगोललर्ा क्ते्रमा जन्मनभुएकी, हँलसलो व्र्क्क्तत्ि भएकी WUGEDELEHU 
सँग कुिाकानी गिेका छौं।

म 2018 साल अक्टोबिमा जापानमा आएको भथएँ। खासमा तिश्वतिद्ालर्बाट स्ातक 

गिेपलछ म भभत्री मंगोललर्ामा नस्चिीको लशक्कको रूपमा काम गरििहकेो भथएँ ति नर्ाँ 

कुिा प्रर्ास गनने मन भएकोले हो। मैले तिश्वतिद्ालर्को लशक्कबाट सधैं जापानको 

कुिाहरू सनु्े गथथें। कुनै तदन आफै् आँखाले जापान हने्च र्ाहन्दछु भन्े इच्ा मनमा भएकोले 

मैले जापान िोजेको हँु।

म मानि ससंाधन तिकास गनने कामको लज्ममा ललने क्मपनीमा काम गछु्च। म तिदेशी नागरिकहरूलाई 

मात्र नभईकन कम््मबनीको नर्ाँ कम्चर्ािीको प्रलशक्णको काम गरििहकेो छु। र्ो काम िोज्कुो कािण र्ाही ि 

मलाई मानि ससंाधन तिकासमा सलंग्न हुने इच्ा भएकोले हो। पतहलो पटक पाट्च टाइम गिेको बेलाको 

पसलको ्मर्ानेजिले लसफारिस गनु्चभएको "ललडि कू्र प्रलशक्ण" को कािण मलाई मानि ससंाधन तिकास 

प्रतत रुभर् जागेको हो। त्यो बेलादेखख मैले नर्ाँ कम्चर्ािीको प्रलशक्ण िमाइलो हुने कुिा थाहा पाएँ।

त्यसपलछ मलाई पतन त्यो बेलाको पसलको ्मर्ानेजिले जसिी नै िरिपरिका मान्दछेहरूको भािना बझुेि हिेर्ाह 

गनने इच्ा भर्ो। त्यो बेला म िाम्ोसँग जापानी भाषा बोल् सक्थिनँ ि आभतिएि गल्ती गिेको बेलामा पतन उहाँले 

मलाई नम् ि शान्दत रूपमा लसकाउनभुर्ो। मलाई त्यो बेलाको कुिा अतहले 

पतन र्ाद छ। नर्ाँ कम्चर्ािीलाई काम लसकाउने बेला मैले शान्दत रूपमा 

उनीहरूको भािनालाई बझुेि लसकाउने कुिामा ध्र्ान तदने गिेको छु।

साथै कामका कुिाहरू लसकाउने मात्र नभएि कसिी ििपिका 

मान्दछेहरूले िमाइलोसँग काम गन्च सक्छन ्भन्े कुिालाई ध्र्ानमा 

िाखी, ती कुिाहरूमा जोड तदएि लसकाउँछु। त्यसको लातग सि्चप्रथम 

आफूले िमाइलोसँग काम गनने गिेको छु।

फवशेर् िेख

दकोस्को िाग  चीन, भित्री मंगकोलल्या क्ेत्र

Q

Q

WUGEDELEHU जी धन्यिाद। आउने तदनहरूमा 

WUGEDELEHU जीको जस्तै अरूको भािनालाई बझु्े ि 

हँलसलो भािना कम््मबनीहरूबाट सहिमा फैललओस।्

पूरा िेख पढ्र्को िाफग HP 
मा जार्ुहोस्। ▼

प्रकाशन    ओता अन्दतिा्चष््टटरिर् शहि, बहुसांस्ककृ ततक सहजीिन प्रिर्द्चन शाखा
〒144-0052 ओता सहि कामाता 4-16-8 2F ओता अन्दतिा्चष््टटरिर् आदानप्रदान केन्दद्र (Minto Ota)    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323
हामीले र्ो जानकािीपत्र िष्चमा 8 पटक 6 भाषाहरू (सलजलो जापानी, अंग्ेजी, भर्तनर्ाँ, नेपाली, टगालोग ि भभर्तनाभमज) मा प्रकाशन गरििहकेा छौं। 
र्ो जानकािीपत्र पसु्तकालर्, बाल भिन, तिशेष उपशाखा जस्ता सहिका सतुिधाहरू ि JR खामाता, ओमोिी, केइक्ु खामाता जस्ता सहि भभत्रका 
प्रमखु स्टेसनहरूमा तितिण गरिन्दछ।


