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　ओता वार्ड मेयर बाट अभ िबादन

ओता वार्डमा तपाईँलाई हार ््डक सवागत ग ््डछु।
ओता वार्डले सन ्२०१० ्ेवार्ड लाईनतरा्डष्ट्रिय शहर ओता"-लाई आकार र्ने 

लक्य राख द्ै सन ्२०१७ मार्ड मरहनामा "अनतरा्डष्ट्रिय शहर ओता घोषणा" 
गररयो अरहले "अनतरा्डष्ट्रिय शहर ओता"-लाई ववसतार गनने उद्ेशयले ननमन 
तीन तत्व प्रकट ग द्ै तयसलाई प्ररभ्न गररएको छ। ती तत्वहरू हुन:् एक 
अककोंको वयष््ततवलाई ष्सवकारी सबदै जनाकों सक्रियताका साथ आ-आफनो 
भूममका खेलन स्ने मुसकानले भररएको शहर, परमपरागत तथा सथानीय 
जीवनका ववमभनन आकष्डक कुराहरूले समदृ्ध शहर र सथानीय कल कारखाना 
हरूको गौरवमय मसलप कला माधयम ववशवका अपेक्ाहरू पूरा गनने नयाँ 
उ्धोगकोशहर।
"अनतरा्डष्ट्रिय शहर ओटा " को लक्य राखेको एक ्शकमा ओता बासी 

बब्ेशी को जनसङखया लगभग ६,५०० जना बढेर कररब १८,८०० जनाकररब 
२५,३०० जना पुगेको छ र हानेरा एयरपोट्डबाट जापान प्रवेश गनने वव्ेशीहरूको 
सङखया पनन कररब ७.५ लाख जनाबाट सन ्२०१९ सालको अनतयसमममा ५ 
गुणाभन्ा ्ेधरदै बढेर ४२.९ लाख जना पुगेको छ। तसथ्ड हालसमम ्ेधरदै वव्ेशी 
आगनतुकहरू ओता शहरमा घुमन आएका सहरमा र यहाँ बसोबास गरेका छन।् 
सहरमा कोरोना भाइरसको सङरिमण समापत भएपनछ वव्ेशी शहरवासी र 
वव्ेशी आगनतुकहरूको सङखया फेरर बढन थालनेछ भनी आशा गररनछ। 
ओता शहरले बबबब्धता मार््ड त समाजलाई सक्रिय बनाउने र कसदैलाई नतयागने 
समाज ननमा्डण गनने भनने ववशवको लहर सँग सगदै अनघ बढेर अनतरा्डष्ट्रिय 
शहर ववसतार गनने नीनतहरूको काया्डनवयनलाई जारी राखखने छ
तसथ्ड परहलो पटक जापान आएर ओता शहरमा बसन थालनु भाएकाआरामसँग 

यस शहरमा बसनको ननष्मत मढ़त ममलोस ्भनने आशा ग द्ै "ओता शहरमा 
बसोबास गनु्ड हुनेहरूको लागी गाइरबुक—वव्ेशी भाषा संसकरण" प्रकामशत 
गररएको छ।
यस पुष्सतकामा ओता वार्ड काया्डलयमा ववमभनन प्रक्रिया अनघ बढाउने 

तररका र द्ैननक जीवनको लागग उपयोगी हुने जानकारी आर् समाबेश 
गरीएको छ यो पुष्सतका बो्न सष्जलो हुने साइजमा बनाइएकोले तपाई हरूले 
यो पुष्सतका ववमभनन समय मा प्रयोग गनु्ड हनेछ भनन हामी आशा ग ््डछौ।
ओता शहरमा तपाईँको जीवन समदृ्ध र फल्ायी होस ्भनी म मनदै ्ेखीं 

कामना ग ््डछौ।

२०२१ साल मार्ड

ओता वार्ड मेएर मारु हारा ता्ा योमस
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धेरै भाषाहरूमा ओता शहरको प्रकाशनहरूको सूची उपलब्ध छ। ९९

गाईड बुक प्रयोग गन� बारे
〇 बहुभाषा सहयोग अं�कत फोन नम्बरहरुमा मात्र ैजापा�नज भाषा बाहेक �ब�भन्न भाषा 
हारुमा सेवा उपलब्ध छ अन्य सम्पूणर् सेवाहरु जापा�नज भाषामा मात्र उपलब्ध हुनेछ । उक्त 
नम्बरहरुमा संपकर्  गदार् जापा�नज भाषा बुझ्ने ब्यक्ती साथमा राखेर मात्र ैफोन गनुर्होला ।
〇 सोधपुछ  ओता वाडर् कायार्लय �भत्र छन ।

ओता शहरले "ओता अन्तरािष्टयर् नगर”को सपनालाई साकार पानर् आफ्नो दृिष्टकोणको 
सम्पे्रषणको प्रवधर्नका ला�ग २०१७ माचर् १२ मा "ओता अन्तरािष्टयर् नगर घोषणापत्र” जार� 
गरेको छ ।
यो घोषणापत्रले आन्त�रक र अन्तरार्िष्ट्रय स्तरमा ओता अन्तरािष्टयर् नगरको फाइदा र 
उपिस्थ�तलाई सम्बोधन गदर्छ।

अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओताको घोषणा
～स्था�नय सामथ्यर्का साथ �वश्वभर उडान भद�～

आ�तथ्यको पंख �फजाउँदै , हामी �बश्व भ�रका मा�नसहरूलाई स्वागत गदर्छ� ।
ओता को दै�नक जीवन्त छ, अ�न नगर धेरै आकषर्णहरूले गौरवािन्वत छ ।

 यस ठाउँले यहाँ भ्रमण गन� सबैलाई वास्तवम ैस्वागत गदर्छ ।

अन्तसर्म्बन्धको पंख �फजाउँदै , �व�वध संस्कृ�तको साझा रुपले आदनप्रदान  गदर्छ� ।
ओता लाई हामी मुस्कानले भ�रपूणर् शहर बनाउँदैछ�, जहाँ मा�नसहरूले एक आक� लाई स्वीकार 

गदर्छन ्अ�न प्रत्येकले एउटा न एउटा सकृय भू�मका खोल्नेछन ्।

 भ�वष्यको पंख �फजाउँदै , संगसंगै �मलेर हामी भो�ललाई समदृ्ध बनाउँनेछ� ।
ओता �सपालु शील्पकारहरूको सीप यसका गौरव र खुशी हुन,् अ�न यसबाट हामी �बस्व ब्या�प 

अपे�ाहरूलाई पूरा गन�छ� र नयाँ उधोगहरू सजृना गन�छ� ।

जापानको प्रवेशद्वार भएकाले , ओता नगरले स्था�नय सामथ्यर्लाई एक�त्रत गद�,एक नयाँ युगको 
शुरुवात गनर्, “ओता, अन्तरार्िष्ट्रय नगर” घोषणा गद� �बश्व भर उड़ान भनर् तयार�मा छ । 

२०१७ साल जुलाई १२ ता�रख
ओता वाडर्


