
ओता शहर टोक्यो खाडी र पिश्चमबाट पूवर्�तर बहने तामागावा नद�ले घे�रएको शहर हो। हानेडा 
एयरपोटर्लगायत समदृ्ध तट र ह�रयाल� भएको, टोक्यो महानगर�य प्रान्तमा सबैभन्दा धेरै 
सङ्ख्याको कारखाना र बजार लाइन भएको ओता शहर टोक्यो �ेत्रको मह�वपूणर् यातायात हब 
(मुख्य केन्द्र) हो, जहाँ मा�नस, सामान र जानकार� जम्मा र आदानप्रदान हुने गछर्।
ओता शहरले यस्तो भौगो�लक शे्रष्ठताको फाइदा उठाउँदै शहर सरकार र �नजी �ेत्रले सहकायर् 
गरेर प�हले हानेदा एयरपोटर् भएको ठाउँमा संसार र �व�भन्न मुलुक जोड्ने गेटवेको रूपमा 
हानेदा इनोभेसन �सट� �नमार्ण गरेको छ। हामी ओता शहरलगायत जापानको उत्पादन प्र�व�ध 
र जापानको प्रत्येक �ेत्रका आकषर्क कुराहरूलाई जापान�भत्र तथा बा�हर प्रवद्र्धन गद� �ेत्रीय 
अथर्तन्त्रको पुनरुत्थान र जापानको आ�थर्क वदृ्�धको ला�ग योगदान हुने पहलहरूलाई अगा�ड 
बढाउँदै छ�।
 साथ ैशहर�भत्र �व�भन्न देशका खानाहरूको आनन्द उठाउन सक्ने थर�थर�का रेष्टुरेण्ट तथा 
खाजाघर अ�न टोक्यो महानगर�य प्रान्तमा का २३ शहरमध्ये सङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै भएको 
“कुरोयु (कालो तातो पानी)”-को ला�ग प्रख्यात सावर्ज�नक स्नानगहृहरू छन।्
यसर� जापानको सम्पूणर् �व�शष्ट �वशषेताहरू झल्काउने भएकोले ओता शहरलाई जापानको 
'माइक्रो कोजम' (सू�म जगत)् भ�नन्छ। अ�न अत्याधु�नक प्र�व�ध भएको कम्पनी, �शल्पकला 
भएका का�रगर, व्यापा�रक चहलपहल दे�खने पसलहरू, जापानको इ�तहास र परम्परागत 
संस्कृ�त आ�द ओता शहरका �व�भन्न आकषर्क कुराहरू पूणर् रूपमा अनुभव गनर् सक्नुहुनेछ।

ओता सहर मुख्य कायार्लयको मागर् दशर्न १
प्रमुख भवन  ५-१३-१४ कामता, ओता वाडर्
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ओता शहर टोक्यो खाडी र पिश्चमबाट पूवर्�तर बहने तामागावा नद�ले घे�रएको शहर हो। हानेडा 
एयरपोटर्लगायत समदृ्ध तट र ह�रयाल� भएको, टोक्यो महानगर�य प्रान्तमा सबैभन्दा धेरै 
सङ्ख्याको कारखाना र बजार लाइन भएको ओता शहर टोक्यो �ेत्रको मह�वपूणर् यातायात हब 
(मुख्य केन्द्र) हो, जहाँ मा�नस, सामान र जानकार� जम्मा र आदानप्रदान हुने गछर्।
ओता शहरले यस्तो भौगो�लक शे्रष्ठताको फाइदा उठाउँदै शहर सरकार र �नजी �ेत्रले सहकायर् 
गरेर प�हले हानेदा एयरपोटर् भएको ठाउँमा संसार र �व�भन्न मुलुक जोड्ने गेटवेको रूपमा 
हानेदा इनोभेसन �सट� �नमार्ण गरेको छ। हामी ओता शहरलगायत जापानको उत्पादन प्र�व�ध 
र जापानको प्रत्येक �ेत्रका आकषर्क कुराहरूलाई जापान�भत्र तथा बा�हर प्रवद्र्धन गद� �ेत्रीय 
अथर्तन्त्रको पुनरुत्थान र जापानको आ�थर्क वदृ्�धको ला�ग योगदान हुने पहलहरूलाई अगा�ड 
बढाउँदै छ�।
 साथ ैशहर�भत्र �व�भन्न देशका खानाहरूको आनन्द उठाउन सक्ने थर�थर�का रेष्टुरेण्ट तथा 
खाजाघर अ�न टोक्यो महानगर�य प्रान्तमा का २३ शहरमध्ये सङ्ख्यामा सबैभन्दा धेरै भएको 
“कुरोयु (कालो तातो पानी)”-को ला�ग प्रख्यात सावर्ज�नक स्नानगहृहरू छन।्
यसर� जापानको सम्पूणर् �व�शष्ट �वशषेताहरू झल्काउने भएकोले ओता शहरलाई जापानको 
'माइक्रो कोजम' (सू�म जगत)् भ�नन्छ। अ�न अत्याधु�नक प्र�व�ध भएको कम्पनी, �शल्पकला 
भएका का�रगर, व्यापा�रक चहलपहल दे�खने पसलहरू, जापानको इ�तहास र परम्परागत 
संस्कृ�त आ�द ओता शहरका �व�भन्न आकषर्क कुराहरू पूणर् रूपमा अनुभव गनर् सक्नुहुनेछ।
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(१) सप्ताहान्तबाहेकका �दनहरूमा कायार्लय खुल्ने समय 
● कायार्लय ८:३० देखी १७:१५ बजे सम्म खुल्छ 

(२) रातमा, श�नबार र आइतबारमा कायार्लय खुल्ने समय
कायार्लय खुल्ने �दनमा शहर� हल जान नभ्याउने महानुभावहरुले कायार्लय बन्द हुने �दनका 
साँझ सेवा कोउन्टर खुला हुनेछ र वा�सको प्रमाणपत्र तथा लाहाछाप प्रमाण पत्रको प्र�त�लपी 
�लन सक्नुहुनेछ ।

● काउन्टर खुल्ने �दन तथा समय
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग ओता शहरको होमपेज हेनुर्होस।्
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/soshiki/annai/honcy-
ousyayakandonichigaikokujin.html

● ठेगाना
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन, प�हलो तल्ला मुख्य भवन, ओता शहर हल

● उपलब्ध सेवाहरु 
(१)  प�रवार वा व्यिक्तगत प्रमाणपत्र जार�
　※सम्बिन्धत व्यिक्त वा उक्त प�रवारको कुन ैएक सदस्यलाई �दईने �सधान्तमा �स�मत छ ।  
(२) वा�सन्दा प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�पहरू जार� 
　※सम्बिन्धत व्यिक्त वा उक्त प�रवारको कुन ैएक सदस्यलाई �दईने �सधान्तमा �स�मत छ
(३) लाहाछाप दतार् प्रमाणपत्र जार� ग�रनेछ । 
(४) वा�सन्दा रिजसटरमा भएको �बषयहरुको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र जार� ग�रन्छ ।    

नगरपा�लका सेवा काउन्टरहरूमा पहँुचको सन्दभर्मा

(५) पेन्सन, कोष, आ�द ईत्याद�को िस्थ�तको सूचनाको प्रमाणपत्र �दईने छ ।
(६) आवासीय कराधान (गैर-कराधान) प्रमाणपत्र र कर भुक्तानी प्रमाणपत्र जार� ग�रन्छ 
(७) बा�सन्दाहरूको बसाइँ सराईको सूचनाको सङ्कलन (शहरमा बसाइँ �भ�त्रने, शहरबाट 

बसाइँ सन�, शहर�भत्र आन्त�रक बसाइँ सन�) (�वदेशी नाग�रकहरूबाहेक) 
(८) लाहछप दतार्, लाहछप हराएको तथा त्यागेको �नवेदन दतार् सम्बन्धी काम कारवाह�
    ग�रन्छ ।  
(९) प�रवार रिजस्ट्रार सूचनाहरू र दाहसन्स्कार अनुमती को रसीद जार� ग�रन्छ ।

२

अपराधी पुनवार्स परामशर् क�
न�सर्ङ क�

घरेलु वा�सन्दा रिजस्टर� काउन्टर B 
अस�म वा�सन्दाहरूको कल्याण �ड�भजन

कार पाकर्

२

१

भुइतल्ला

शहर� नी�त सूचना केन्द्र
सावर्ज�नक सुनवाई र सावर्ज�नक सम्बन्ध �ड�भजन
(सावर्ज�नक सुनवाई साखा)
कल्याण ओम्बूदमैन कायार्लय
परामसर् कोठा 
लेखा कायार्लय

उ�गसु नेट काउन्टर  
मात्री �शशु स्वास्थ्य हातपेुिस्तका
�नवेदन डसे्क
साँझ/�वदा स�वर्स काउन्टर
घरेलु वा�सन्दा रिजस्टर� काउन्टर A
क�फ पसल कोस्मो
 कार पाकर्

ओता शहरको �श�ा बोडर् (शै��क मामला �डभीजन, �बध्यालय मामला �ड�भजन, �बद्यालय र 
�श�ा व्यवस्थापन �दशा�नद�श �वभाग, प्रारिम्भक  �श�ा केन्द्र) �नस्से अरोमा स्क्वायर (५-३७-१ 
कमता, ओता शहर) को पांचौ तल्लामा िस्थत छ।

उतर� �दशा (कामाता स्टेसन तफर् ) तल्ला द��ण �दशा (कावासाक� स्टेसन तफर् ) 

९ १०
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(१) सप्ताहान्तबाहेकका �दनहरूमा कायार्लय खुल्ने समय 
● कायार्लय ८:३० देखी १७:१५ बजे सम्म खुल्छ 

(२) रातमा, श�नबार र आइतबारमा कायार्लय खुल्ने समय
कायार्लय खुल्ने �दनमा शहर� हल जान नभ्याउने महानुभावहरुले कायार्लय बन्द हुने �दनका 
साँझ सेवा कोउन्टर खुला हुनेछ र वा�सको प्रमाणपत्र तथा लाहाछाप प्रमाण पत्रको प्र�त�लपी 
�लन सक्नुहुनेछ ।

● काउन्टर खुल्ने �दन तथा समय
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग ओता शहरको होमपेज हेनुर्होस।्
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/soshiki/annai/honcy-
ousyayakandonichigaikokujin.html

● ठेगाना
घरेलू वा�सन्दा रिजस्ट्र� �ड�भजन, प�हलो तल्ला मुख्य भवन, ओता शहर हल

● उपलब्ध सेवाहरु 
(१)  प�रवार वा व्यिक्तगत प्रमाणपत्र जार�
　※सम्बिन्धत व्यिक्त वा उक्त प�रवारको कुन ैएक सदस्यलाई �दईने �सधान्तमा �स�मत छ ।  
(२) वा�सन्दा प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�पहरू जार� 
　※सम्बिन्धत व्यिक्त वा उक्त प�रवारको कुन ैएक सदस्यलाई �दईने �सधान्तमा �स�मत छ
(३) लाहाछाप दतार् प्रमाणपत्र जार� ग�रनेछ । 
(४) वा�सन्दा रिजसटरमा भएको �बषयहरुको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र जार� ग�रन्छ ।    

नगरपा�लका सेवा काउन्टरहरूमा पहँुचको सन्दभर्मा

(५) पेन्सन, कोष, आ�द ईत्याद�को िस्थ�तको सूचनाको प्रमाणपत्र �दईने छ ।
(६) आवासीय कराधान (गैर-कराधान) प्रमाणपत्र र कर भुक्तानी प्रमाणपत्र जार� ग�रन्छ 
(७) बा�सन्दाहरूको बसाइँ सराईको सूचनाको सङ्कलन (शहरमा बसाइँ �भ�त्रने, शहरबाट 

बसाइँ सन�, शहर�भत्र आन्त�रक बसाइँ सन�) (�वदेशी नाग�रकहरूबाहेक) 
(८) लाहछप दतार्, लाहछप हराएको तथा त्यागेको �नवेदन दतार् सम्बन्धी काम कारवाह�
    ग�रन्छ ।  
(९) प�रवार रिजस्ट्रार सूचनाहरू र दाहसन्स्कार अनुमती को रसीद जार� ग�रन्छ ।

२

अपराधी पुनवार्स परामशर् क�
न�सर्ङ क�

घरेलु वा�सन्दा रिजस्टर� काउन्टर B 
अस�म वा�सन्दाहरूको कल्याण �ड�भजन

कार पाकर्

२

१

भुइतल्ला

शहर� नी�त सूचना केन्द्र
सावर्ज�नक सुनवाई र सावर्ज�नक सम्बन्ध �ड�भजन
(सावर्ज�नक सुनवाई साखा)
कल्याण ओम्बूदमैन कायार्लय
परामसर् कोठा 
लेखा कायार्लय

उ�गसु नेट काउन्टर  
मात्री �शशु स्वास्थ्य हातपेुिस्तका
�नवेदन डसे्क
साँझ/�वदा स�वर्स काउन्टर
घरेलु वा�सन्दा रिजस्टर� काउन्टर A
क�फ पसल कोस्मो
 कार पाकर्

ओता शहरको �श�ा बोडर् (शै��क मामला �डभीजन, �बध्यालय मामला �ड�भजन, �बद्यालय र 
�श�ा व्यवस्थापन �दशा�नद�श �वभाग, प्रारिम्भक  �श�ा केन्द्र) �नस्से अरोमा स्क्वायर (५-३७-१ 
कमता, ओता शहर) को पांचौ तल्लामा िस्थत छ।

उतर� �दशा (कामाता स्टेसन तफर् ) तल्ला द��ण �दशा (कावासाक� स्टेसन तफर् ) 

९ १०
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        �ववरण 

वदृ्ध र अस�म 
व्यिक्तहरुका मुद्दाहरु

�शशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य 
परामशर् र अन्य स्वास्थ्य र 
स्वच्छता बारे मुद्दा

सामािजक कल्याण, नसर्र� 
तथा �वद्यालयको आवेदन

नगरपा�लका सडक, पाकर् ,
साइकल सम्बन्धी 
समस्याहरू

ओटा शहरमा ४ �े�त्रय कायार्लय र १८ शाखा कायार्लयहरू छन ्जस्ले ओता शहरका बा�सन्दाहरूको 
ला�ग �व�भन्न प्र�क्रयाहरू सञ्चालन गदर्छन । 
(१) �े�त्रय कायार्लय

· ओमोर� �े�त्रय कायार्लय  १-१२-१ ओमोर-�नसी
· चोफु �े�त्रय कायार्लय  ४-६ यु�कगया-ओचुकाचो   
· कामता �े�त्रय कायार्लय  २-१-१ कामता-होन्चो 
· कोिजया र हनेदा �े�त्रय कायार्लय  १-२१-१५ �हगासी -कोिजया
· �ेत्रीय कायार्लय (पाकर्  व्यवस्थपन कायार्लय)  ३-२६-४६ हागीनाका 

स्थानीय �ेत्रमा �े�त्रय कायार्लयहरूले �नम्न मामलामा सम्बिन्धत सेवाहरू प्रदान गछर्न।्

                      सोधपुछ

�ेत्र कल्याण र सेवा �ड�भजन    
ओमोर� ☎03-5764-0654 चोफु ☎03-3726-4140
कमता ☎03-5713-1505 कोजीया/हानेदा ☎03-3741-6646

�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन 
ओमोर� ☎03-5764-0661 चोफु ☎03-3726-4145
कामता ☎03-5713-1701 कोजीया/हानेदा ☎03-3743-4161

सामािजक कल्याण �डभीजन 
ओमोर� ☎03-5843-1028 चोफु ☎03-3726-0791
कामता ☎03-6715-8800 कोिजया / हानेदा ☎03-3741-6521

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन १ (ओमोर� �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा   ☎03-5764-0629
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-5764-0631
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎03-5764-0643

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन २  (कामता �ेत्र, 
कोिजया र हनेडा �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा ☎ 03-5713-2006
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-5713-2007
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎ 03-5713-1118

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन ३  (चोफु �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा ☎ 03-3726-4300
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-3726-4303
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎ 03-3726-4320

शहरी आधारभूत संरचना विकास ब्यवस्थापन डिभिजन
सडक सुरक्षा र साइकल समग्र योजना
☎ 03-5744-1390

(२) साखा कायार्लय
सोमबार देखी शुक्रबार (�वदाका र �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ बाहेक) ८:३० देखी १७:००   

(२) साखा कायार्लय
सोमबार देखी शुक्रबार (�वदाका र �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ बाहेक) ८:३० देखी १७:००   

उपलब्ध 
सेवाहरु

・ठेगानामा प�रवतर्न, लाहछप दतार्, ) प�रवार रिजस्ट्रार सूचनाहरू
・वा�सन्दा प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�पहरू जार�, प�रवार रिजस्ट्रार प्रमाणपत्र, कराधान र 
कर भुक्तानी प्रमाण पत्रहरु,आद�
・�बशषे नगरपा�लका कर, हल्का सवार�साधन कर , रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा सुल्क, 
न�सर्ङ �बमा शुल्क, जेष्ठ नाग�रक �बमा सुल्क भुक्तानी
・रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमामा भनार् अथवा अयोग्यता, रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा काडर्को 
पुन: जार�, रािष्ट्रय पेन्सनमा भनार् अथवा अयोग्यता, रािष्ट्रय पेन्सनबुकको पुन: जार� 
・मात ृर बाल स्वास्थ्य पुिस्तका जार�

स्था�नय संघ, युवा स्वास्थ्य, सुर�ा तथा �श�ा र स्थानीय अिग्न �नयन्त्रण सम्बन्धी 
ग�त�ब�धहरु

११ १२

�े�त्रय कायार्लय र शहर शाखा कायार्लयहरू३
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        �ववरण 

वदृ्ध र अस�म 
व्यिक्तहरुका मुद्दाहरु

�शशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य 
परामशर् र अन्य स्वास्थ्य र 
स्वच्छता बारे मुद्दा

सामािजक कल्याण, नसर्र� 
तथा �वद्यालयको आवेदन

नगरपा�लका सडक, पाकर् ,
साइकल सम्बन्धी 
समस्याहरू

ओटा शहरमा ४ �े�त्रय कायार्लय र १८ शाखा कायार्लयहरू छन ्जस्ले ओता शहरका बा�सन्दाहरूको 
ला�ग �व�भन्न प्र�क्रयाहरू सञ्चालन गदर्छन । 
(१) �े�त्रय कायार्लय

· ओमोर� �े�त्रय कायार्लय  १-१२-१ ओमोर-�नसी
· चोफु �े�त्रय कायार्लय  ४-६ यु�कगया-ओचुकाचो   
· कामता �े�त्रय कायार्लय  २-१-१ कामता-होन्चो 
· कोिजया र हनेदा �े�त्रय कायार्लय  १-२१-१५ �हगासी -कोिजया
· �ेत्रीय कायार्लय (पाकर्  व्यवस्थपन कायार्लय)  ३-२६-४६ हागीनाका 

स्थानीय �ेत्रमा �े�त्रय कायार्लयहरूले �नम्न मामलामा सम्बिन्धत सेवाहरू प्रदान गछर्न।्

                      सोधपुछ

�ेत्र कल्याण र सेवा �ड�भजन    
ओमोर� ☎03-5764-0654 चोफु ☎03-3726-4140
कमता ☎03-5713-1505 कोजीया/हानेदा ☎03-3741-6646

�ेत्रीय स्वास्थ्य �ड�भजन 
ओमोर� ☎03-5764-0661 चोफु ☎03-3726-4145
कामता ☎03-5713-1701 कोजीया/हानेदा ☎03-3743-4161

सामािजक कल्याण �डभीजन 
ओमोर� ☎03-5843-1028 चोफु ☎03-3726-0791
कामता ☎03-6715-8800 कोिजया / हानेदा ☎03-3741-6521

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन १ (ओमोर� �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा   ☎03-5764-0629
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-5764-0631
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎03-5764-0643

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन २  (कामता �ेत्र, 
कोिजया र हनेडा �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा ☎ 03-5713-2006
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-5713-2007
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎ 03-5713-1118

�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन ३  (चोफु �ेत्र)
व्यवस्थापन साखा ☎ 03-3726-4300
सडक  र नद� व्यवस्थापन  ☎ 03-3726-4303
पाकर्  व्यवस्थापन  ☎ 03-3726-4320

शहरी आधारभूत संरचना विकास ब्यवस्थापन डिभिजन
सडक सुरक्षा र साइकल समग्र योजना
☎ 03-5744-1390

(२) साखा कायार्लय
सोमबार देखी शुक्रबार (�वदाका र �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ बाहेक) ८:३० देखी १७:००   

(२) साखा कायार्लय
सोमबार देखी शुक्रबार (�वदाका र �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ बाहेक) ८:३० देखी १७:००   

उपलब्ध 
सेवाहरु

・ठेगानामा प�रवतर्न, लाहछप दतार्, ) प�रवार रिजस्ट्रार सूचनाहरू
・वा�सन्दा प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�पहरू जार�, प�रवार रिजस्ट्रार प्रमाणपत्र, कराधान र 
कर भुक्तानी प्रमाण पत्रहरु,आद�
・�बशषे नगरपा�लका कर, हल्का सवार�साधन कर , रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा सुल्क, 
न�सर्ङ �बमा शुल्क, जेष्ठ नाग�रक �बमा सुल्क भुक्तानी
・रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमामा भनार् अथवा अयोग्यता, रािष्ट्रय स्वास्थ्य �बमा काडर्को 
पुन: जार�, रािष्ट्रय पेन्सनमा भनार् अथवा अयोग्यता, रािष्ट्रय पेन्सनबुकको पुन: जार� 
・मात ृर बाल स्वास्थ्य पुिस्तका जार�

स्था�नय संघ, युवा स्वास्थ्य, सुर�ा तथा �श�ा र स्थानीय अिग्न �नयन्त्रण सम्बन्धी 
ग�त�ब�धहरु

११ १२

�े�त्रय कायार्लय र शहर शाखा कायार्लयहरू३
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   साखा कायार्लयहरूको नामहरु

ओमोर�- �हगाशी साखा कायार्लय

ओमोर�- �नशी साखा कायार्लय

ई�रआराई साखा कायार्लय   

मागोमे साखा कायार्लय

ईकेगामी साखा कायार्लय 

आराईजुकु साखा कायार्लय 

�मनेमा�च साखा कायार्लय 

देन- एन्चोफु साखा कायार्लय

उनोक� साखा कायार्लय  

कुगाहारा साखा कायार्लय  

युक�गया साखा कायार्लय  

सेन्जोकु साखा कायार्लय  

रोकुगो साखा कायार्लय 

यागुची साखा कायार्लय 

कामाता �नशी साखा कायार्लय 

कामाता ह�गाशी साखा कायार्लय 

कोिजया साखा कायार्लय

हानेदा साखा कायार्लय

फोन

03-3741-8801

03-3764-6321

03-3761-5303

03-3774-3301

03-3752-3441

03-3776-5391

03-3722-3111

03-3721-4261

03-3750-4241

03-3752-4271

03-3729-5117

03-3726-4441

03-3732-4885

03-3759-4686

03-3732-4785

03-5713-2001

03-3742-4451

03-3742-1411

ठेगाना

४-९-१  ओमोर�- �मनामी, ओता शहर

२-३-३  ओमोर�- �नशी, ओता शहर

लुज ओमोर� 1F, १-१०-१४  
ओमोर� - �कता, ओता शहर

३-२५-५  नाका- मागोमे, ओता शहर

१-२९-६  इकेगामी, ओता शहर

१-२१-६  चुओ, ओता शहर

७-१  डने-्एन्चोफु - होन्चो, ओता शहर

२-२०-१६  डने-्एन्चोफु, ओता शहर

२-३०-५  �मनामी कुगाहारा , ओता शहर

४-१२-१०  कुगाहारा, ओता शहर

३-६-२  �हगाशी यु�कगया, ओता शहर

२-१६-१९  �मनामी - सेन्जोकु, ओता शहर

२-४४-११  नाका - रोकुगो, ओता शहर
रोकुगो सामदुा�यक �क्रयाकलाप प्रवधर्न केन्द्र प�हलो तल्ला

२-२१-१४  यागुची, ओता शहर

ओता शहर �नशी-कामाता ७-११-१　
ओता िजल्ला कर कायार्लय प�हलो तल्ला

२-१-१  कामाता - होन्चो, ओता शहर

२-१४-१३  �नशी - कोिजया, ओता शहर

ओता शहर हानेदा १-१८-१३
हानेदा सामुदा�यक �क्रयाकलाप प्रवधर्न केन्द्र 
प�हलो तल्ला

१३ १४
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   साखा कायार्लयहरूको नामहरु

ओमोर�- �हगाशी साखा कायार्लय

ओमोर�- �नशी साखा कायार्लय

ई�रआराई साखा कायार्लय   

मागोमे साखा कायार्लय

ईकेगामी साखा कायार्लय 

आराईजुकु साखा कायार्लय 

�मनेमा�च साखा कायार्लय 

देन- एन्चोफु साखा कायार्लय

उनोक� साखा कायार्लय  

कुगाहारा साखा कायार्लय  

युक�गया साखा कायार्लय  

सेन्जोकु साखा कायार्लय  

रोकुगो साखा कायार्लय 

यागुची साखा कायार्लय 

कामाता �नशी साखा कायार्लय 

कामाता ह�गाशी साखा कायार्लय 

कोिजया साखा कायार्लय

हानेदा साखा कायार्लय

फोन

03-3741-8801

03-3764-6321

03-3761-5303

03-3774-3301

03-3752-3441

03-3776-5391

03-3722-3111

03-3721-4261

03-3750-4241

03-3752-4271

03-3729-5117

03-3726-4441

03-3732-4885

03-3759-4686

03-3732-4785

03-5713-2001

03-3742-4451

03-3742-1411

ठेगाना

४-९-१  ओमोर�- �मनामी, ओता शहर

२-३-३  ओमोर�- �नशी, ओता शहर

लुज ओमोर� 1F, १-१०-१४  
ओमोर� - �कता, ओता शहर

३-२५-५  नाका- मागोमे, ओता शहर

१-२९-६  इकेगामी, ओता शहर

१-२१-६  चुओ, ओता शहर

७-१  डने-्एन्चोफु - होन्चो, ओता शहर

२-२०-१६  डने-्एन्चोफु, ओता शहर

२-३०-५  �मनामी कुगाहारा , ओता शहर

४-१२-१०  कुगाहारा, ओता शहर

३-६-२  �हगाशी यु�कगया, ओता शहर

२-१६-१९  �मनामी - सेन्जोकु, ओता शहर

२-४४-११  नाका - रोकुगो, ओता शहर
रोकुगो सामदुा�यक �क्रयाकलाप प्रवधर्न केन्द्र प�हलो तल्ला

२-२१-१४  यागुची, ओता शहर

ओता शहर �नशी-कामाता ७-११-१　
ओता िजल्ला कर कायार्लय प�हलो तल्ला

२-१-१  कामाता - होन्चो, ओता शहर

२-१४-१३  �नशी - कोिजया, ओता शहर

ओता शहर हानेदा १-१८-१३
हानेदा सामुदा�यक �क्रयाकलाप प्रवधर्न केन्द्र 
प�हलो तल्ला

१३ १४

ओता वाडर् मा स्वागतम ्!पाठ १ 
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