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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 । 
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