
पाठ १३ सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)　

१ नगरपा�लका पुस्तकालयहरू र उधार सेवाहरू

【लाइबे्रर�मा प्रयोगकतार्को दतार् प्र�क्रया देखी पुस्तक �फतार् गन�बारे सम्पूणर् प्रकृयाहरु】

योग्यता : 
ओता शहरमा भएका �वध्यालयमा 
पढ्ने , काम गन� वा बस्ने सम्पणूर् 
ब्यक्तीहरु ।      

आवश्यकता:
आफ्नो प�रचय खुल्ने कागजात 
जस्त ैसवेरए चालक प्रमाणपत्र,
स्वास्थ्य �बमा प्रमाणपत्र अथवा 
�वद्याथ� प�रचय पत्र �लएर आफ्नो 
स्था�नय पुस्तकालयमा जानुहोल ।

पुस्तक छानेर सापट� �लने

१२ वटा �कताब 
सम्म र ६ एस ्वटा 
अ�डयो�भजुअल 
सामाग्रीहरु लान सक्नु 
हुनेछ ।

प्राप्त गरेका  
सामाग्री �फतार्उने 

म्याद

पुस्तकालयका 
सामाग्रीहरु २ हफ्ता 
�भत्र बझुाउन ुपन�छ 
।.

पुस्तकालय 
डसे्क बाट 
आफ्नो 
सामाग्री �लएर 
जानुहोला ।

ओता पुस्तकालय  

ओमोर� �मनामी पुस्तकालय
  
ओमोर� �हगाशी पुस्तकालय 

ओमोर� �नशी पुस्तकालय

ईर�आराई पुस्तकालय

मागोमे पसु्तकालय 
ईकेगा�म  पुस्तकालय 
कुगाहारा पुस्तकालय 

सेन्जोकुइके पुस्तकालय 

हामाताके पसु्तकालय 

हानेदा पुस्तकालय 

रोकुगो पसु्तकालय 

�शमो-मारुको पुस्तकालय

तामागावा पुस्तकालय  

कामता पुस्तकालय 

कामता-ए�कमाए पुस्तकालय
  ओता बुन्का-नो-मोर� 
पुस्तकालय

२५-१ देन-्एन्चोफु  �मनमी, ओता 
शहर

१-१७-७  ओमोर�  ओता शहर
१-३१-३-१०४ ओमोर�-�हगाशी,  
ओता शहर

५-२-१३ ओमोर�-�नशी ओता शहर

लुज ओमोर� 4F
१-१०-१४  ओमोर� �कता, ओता शहर

२-२६-१० नाका-मगोमे, ओता शहर
ओता शहर इकेगामी ६-३-१० एतोमो इकेगामी 4 तल्ला
२-२८-४ कुगाहरा, ओता शहर

२-२-१० �मनामी -सेन्जोकु, ओता 
शहर

३-३२-७ �नशी-कोिजया, ओता शहर 

१-११-१  �मनामी -रोकुगो, ओता शहर

ओता शहर �मनामी-रोकुगो 
३-१०-३
२-१८-११  �समोमा-रोकुगो, ओता शहर

२-२४-६३  तामागावा,ओता शहर

१-१९-२२ �हगाशी-कामता, ओता शहर

५-१३-२६-३०१ कामता, ओता शहर

२-१०-१ चुओ, ओता शहर

03-3758-3051

03-3744-8411

03-3763-9681

03-3763-1191

03-3763-3633

03-3775-5401
03-3752-3341
03-3753-3343

03-3726-0401

03-3741-1185
03-3745-3221

03-3732-4445

03-3759-2454

03-3756-1251

03-3738-2459

03-3736-0131

03-3772-0740

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�
दोश्रो �बह�
तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

तशे्रो �बह�

तशे्रो �बह�
दोश्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

सु�वधाहरु 
बैठक 
कोठा

बहुउद्देशी
य कोठा

○ खुल्ने समय: ९:०० देखी १९:०० 
             (इ�रआराई पुस्तकालय र कामाता स्टेसनअगा�ड पुस्तकालय २०:०० सम्म, इकेगामी पुस्तकालय २१:०० सम्म)
              जनवर� ४ मा १०:०० बजे सम्म खुल्ला हुनेछ । 
○ बन्दहुने �दनहरु：(१) प्रतके दोस्रो वा तशे्रो �बह� ( प्रतेक दोस्रो वा तशे्रो शुक्र , यद� दोस्रो 
                    वा तशे्रो �बह�बारमा सरकार� �बदा परेमा।)
　　　　　　 　   (२) �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ सम्म
　　　　　    　 (३) सूची अव�ध ( ओता शहरको पुस्तकालय १० �दन वा सो भन्दा कम 
                    र आरु ७ �दन वा सो भन्दा कम प्रतके　बषर् जाँचले बन्द हुन्छ। 

२ ओता वाडर् पयर्टन सूचना केन्द्र 
ओता वाडर् �भत्र र बा�हरको पयर्टन सम्बन्धी जानकार� र जापानी संस्कृ�तको अनुभव, 
ऋतुअनुसारका �व�भन्न कायर्शाला �व�भन्न भाषामा उपलब्ध गराइएको छ। वाडर् �भत्रका �व�भन्न 
सामानको प्रदशर्न तथा �बक्र� प�न ग�रएको छ।

३ 

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

संग्रहालय गाइड

पुस्तकालय काडर् जार�

पुस्तकालय  फोन नम्बर फोन नम्बर बन्दहुने 
�दनहरु

सु�वधा

ओटा शहर  पयर्टन 
सूचना केन्द्र

ठेगाना
४-५०-११ कामता, 
ओता शहर M2F �वगं 
भान्सा टोक्यु कामता

फोन नम्बर / यूआरएल

☎03-6424-7288
URL:https://tokyoactivity.com/ja/

खुलाहुने समय 

९:०० दे�ख  २१:००
(पुरै बषर् खुल्ला रहनेछ)।

संग्रहालय

लोक
संग्रहालय

ओमोर� नोर� 
संग्रहालय

�रयुशी  
स्मारक
हल

कुमागाई 
चनेुको 
स्म्रीती हल

सानो सोडो
स्मारक
हल

प्रदशर्नी सामग्री
ओता शहरको स्थानीय पुरातत्व, लोक र 
ऐ�तहा�सक सामाग्री आ�दको सांस्कृ�तक 
सम्पदा तथा मागोमे बिुन्शमरुाको प्रदशर्नी 
प�न ग�रएको छ।

नोर� उत्पादनको ई�तहासका बारेमा 
�सक्नका लागी नोर� उत्पादनको 
उपकरणहरू र जहाजहरु प्रदशर्नमा 
रा�खएका छन ।. 

र�युशी कावाबाता र अन्य 
प्र�शद्द कलाकार ताइशो र 
शोवाको काम देखाउन

जापानी काना �ल�प लेखनमा 
स्योवा युगक� प्रमुख म�हला 
लेखकको रूपमा �च�नने 
कुमागाई चनेुकोका रचनाहरू 
प्रदशर्नी ग�रएको छ।

आं�शक रूपमा संर��त सन्नो 
सोदो, सोहो तोकुतोमीको 
�नवासको दस्तावेज र 
पांडु�ल�पको प्रदशर्नी

ठेगाना र फोन नम्बर
५-११-१३
मीनामी मागोमे 
ओता शहर 
☎03-3777-1070

२-२
हेइवा-नो-मोर�
कोन, ओता शहर  
☎03-5471-0333

४-२-१ चुओ , 
ओता शहर 
☎03-3772-0680

४-५-१५ चुओ , 
ओता शहर 
�मनामी मागोमे, 
ओता शहर
☎03-3773-0123

१-४१-२१ सानो, 
ओता शहर 
☎03-3778-1039

खुलाहुने समय र  प्रवेश

९:००-१७:०० प्रवेश �न: शलु्क �वशषे 
प्रदशर्नी को लागी प्रवेश शलु्क 
आवश्यक छ 

९:००-१७:००
९:००-१९:००
(जून देखी 
अगस्त सम्म प्रवेश �न: शुल्क )

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर्।)

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर् ।)
 २०० एन / वयस्क, १०० एन /बच्चा 
६५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरको र ५ बषर् वा सो 
भन्दा कम उमेरको ब्यक्तीलाई प्रावेश �न:शलु्क 
छ. (प�रचयपत्र �लएर आउनु होला । ) 

काचु काइस्यु 
मेमो�रयल 
सङ्ग्रहालय

रािष्ट्रय दतार् भएको मतूर् सांस्कृ�तक सम्पदा भतुपवूर् 
सेइमेइबनु्कोलाई सरु��त र उपयोग गर� काइस्युले हा�सल गरेको 
उपलिब्ध र ओता शहरसँगको उहाँको सम्बन्धबारे प�रचय �दनका 
साथ ैकाइस्युको स्मरण र यस �ेत्रको इ�तहासको जानकार� 
प्रदान ग�रएको छ।
अङ्गे्रजी, �च�नयाँ, हङ्गुल भाषाको अ�डयो गाइड तयार पा�रएको 
छ।
"यगुको कोठा (तो�क-नो-हेया)" भन्ने कम्प्युटर ग्रा�फकको सामग्रीको 
अङ्गे्रजी भाषामा रेक�ड र्ङ ग�रएको आवाज प�न छ।

ओता शहर 
�मनामी-सेन्जोकु 
२-३-१
☎03-6425-7608

१०:००-१८:००
हाई स्कुलको �वद्याथ� वा सोभन्दा मा�थ ३०० 
येन, प्राथ�मक तथा माध्य�मक �वद्यालयको 
�वद्याथ� १०० येन, ६५ वषर् वा सोभन्दा बढ� 
उमेरका व्यिक्त (प्रमाण आवश्यक) २४० येन। 
स्कुलमा भनार् हुनभुन्दा सानो उमेरका 
बालबा�लका तथा असक्तहरू (प्रमाण आवश्यक) 
र असक्तहरूको साथमा आउने व्यिक्तको ला�ग 
�नःशुल्क

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर्।)
 १००एन / वयस्क,५० एन /बच्चा 
६५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरको र ५ बषर् वा सो 
भन्दा कम मेरको ब्यक्तीलाई प्रावेश �न:शलु्क छ. 
(प�रचयपत्र �लएर आउनु होला । ) 

―
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पाठ १३ सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)　

१ नगरपा�लका पुस्तकालयहरू र उधार सेवाहरू

【लाइबे्रर�मा प्रयोगकतार्को दतार् प्र�क्रया देखी पुस्तक �फतार् गन�बारे सम्पूणर् प्रकृयाहरु】

योग्यता : 
ओता शहरमा भएका �वध्यालयमा 
पढ्ने , काम गन� वा बस्ने सम्पणूर् 
ब्यक्तीहरु ।      

आवश्यकता:
आफ्नो प�रचय खुल्ने कागजात 
जस्त ैसवेरए चालक प्रमाणपत्र,
स्वास्थ्य �बमा प्रमाणपत्र अथवा 
�वद्याथ� प�रचय पत्र �लएर आफ्नो 
स्था�नय पुस्तकालयमा जानुहोल ।

पुस्तक छानेर सापट� �लने

१२ वटा �कताब 
सम्म र ६ एस ्वटा 
अ�डयो�भजुअल 
सामाग्रीहरु लान सक्नु 
हुनेछ ।

प्राप्त गरेका  
सामाग्री �फतार्उने 

म्याद

पुस्तकालयका 
सामाग्रीहरु २ हफ्ता 
�भत्र बझुाउनु पन�छ 
।.

पुस्तकालय 
डसे्क बाट 
आफ्नो 
सामाग्री �लएर 
जानुहोला ।

ओता पुस्तकालय  

ओमोर� �मनामी पुस्तकालय
  
ओमोर� �हगाशी पुस्तकालय 

ओमोर� �नशी पुस्तकालय

ईर�आराई पुस्तकालय

मागोमे पसु्तकालय 
ईकेगा�म  पुस्तकालय 
कुगाहारा पुस्तकालय 

सेन्जोकुइके पुस्तकालय 

हामाताके पसु्तकालय 

हानेदा पुस्तकालय 

रोकुगो पसु्तकालय 

�शमो-मारुको पुस्तकालय

तामागावा पुस्तकालय  

कामता पुस्तकालय 

कामता-ए�कमाए पुस्तकालय
  ओता बुन्का-नो-मोर� 
पुस्तकालय

२५-१ देन-्एन्चोफु  �मनमी, ओता 
शहर

१-१७-७  ओमोर�  ओता शहर
१-३१-३-१०४ ओमोर�-�हगाशी,  
ओता शहर

५-२-१३ ओमोर�-�नशी ओता शहर

लुज ओमोर� 4F
१-१०-१४  ओमोर� �कता, ओता शहर

२-२६-१० नाका-मगोमे, ओता शहर
ओता शहर इकेगामी ६-३-१० एतोमो इकेगामी 4 तल्ला
२-२८-४ कुगाहरा, ओता शहर

२-२-१० �मनामी -सेन्जोकु, ओता 
शहर

३-३२-७ �नशी-कोिजया, ओता शहर 

१-११-१  �मनामी -रोकुगो, ओता शहर

ओता शहर �मनामी-रोकुगो 
३-१०-३
२-१८-११  �समोमा-रोकुगो, ओता शहर

२-२४-६३  तामागावा,ओता शहर

१-१९-२२ �हगाशी-कामता, ओता शहर

५-१३-२६-३०१ कामता, ओता शहर

२-१०-१ चुओ, ओता शहर

03-3758-3051

03-3744-8411

03-3763-9681

03-3763-1191

03-3763-3633

03-3775-5401
03-3752-3341
03-3753-3343

03-3726-0401

03-3741-1185
03-3745-3221

03-3732-4445

03-3759-2454

03-3756-1251

03-3738-2459

03-3736-0131

03-3772-0740

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�
दोश्रो �बह�
तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

तशे्रो �बह�

तशे्रो �बह�
दोश्रो �बह�

दोश्रो �बह�

तशे्रो �बह�

दोश्रो �बह�

सु�वधाहरु 
बैठक 
कोठा

बहुउद्देशी
य कोठा

○ खुल्ने समय: ९:०० देखी १९:०० 
             (इ�रआराई पुस्तकालय र कामाता स्टेसनअगा�ड पुस्तकालय २०:०० सम्म, इकेगामी पुस्तकालय २१:०० सम्म)
              जनवर� ४ मा १०:०० बजे सम्म खुल्ला हुनेछ । 
○ बन्दहुने �दनहरु：(१) प्रतके दोस्रो वा तशे्रो �बह� ( प्रतेक दोस्रो वा तशे्रो शुक्र , यद� दोस्रो 
                    वा तशे्रो �बह�बारमा सरकार� �बदा परेमा।)
　　　　　　 　   (२) �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ सम्म
　　　　　    　 (३) सूची अव�ध ( ओता शहरको पुस्तकालय १० �दन वा सो भन्दा कम 
                    र आरु ७ �दन वा सो भन्दा कम प्रतके　बषर् जाँचले बन्द हुन्छ। 

२ ओता वाडर् पयर्टन सूचना केन्द्र 
ओता वाडर् �भत्र र बा�हरको पयर्टन सम्बन्धी जानकार� र जापानी संस्कृ�तको अनुभव, 
ऋतुअनुसारका �व�भन्न कायर्शाला �व�भन्न भाषामा उपलब्ध गराइएको छ। वाडर् �भत्रका �व�भन्न 
सामानको प्रदशर्न तथा �बक्र� प�न ग�रएको छ।

३ 

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

संग्रहालय गाइड

पुस्तकालय काडर् जार�

पुस्तकालय  फोन नम्बर फोन नम्बर बन्दहुने 
�दनहरु

सु�वधा

ओटा शहर  पयर्टन 
सूचना केन्द्र

ठेगाना
४-५०-११ कामता, 
ओता शहर M2F �वगं 
भान्सा टोक्यु कामता

फोन नम्बर / यूआरएल

☎03-6424-7288
URL:https://tokyoactivity.com/ja/

खुलाहुने समय 

९:०० दे�ख  २१:००
(पुरै बषर् खुल्ला रहनेछ)।

संग्रहालय

लोक
संग्रहालय

ओमोर� नोर� 
संग्रहालय

�रयुशी  
स्मारक
हल

कुमागाई 
चनेुको 
स्म्रीती हल

सानो सोडो
स्मारक
हल

प्रदशर्नी सामग्री
ओता शहरको स्थानीय पुरातत्व, लोक र 
ऐ�तहा�सक सामाग्री आ�दको सांस्कृ�तक 
सम्पदा तथा मागोमे बिुन्शमरुाको प्रदशर्नी 
प�न ग�रएको छ।

नोर� उत्पादनको ई�तहासका बारेमा 
�सक्नका लागी नोर� उत्पादनको 
उपकरणहरू र जहाजहरु प्रदशर्नमा 
रा�खएका छन ।. 

र�युशी कावाबाता र अन्य 
प्र�शद्द कलाकार ताइशो र 
शोवाको काम देखाउन

जापानी काना �ल�प लेखनमा 
स्योवा युगक� प्रमुख म�हला 
लेखकको रूपमा �च�नने 
कुमागाई चनेुकोका रचनाहरू 
प्रदशर्नी ग�रएको छ।

आं�शक रूपमा संर��त सन्नो 
सोदो, सोहो तोकुतोमीको 
�नवासको दस्तावेज र 
पांडु�ल�पको प्रदशर्नी

ठेगाना र फोन नम्बर
५-११-१३
मीनामी मागोमे 
ओता शहर 
☎03-3777-1070

२-२
हेइवा-नो-मोर�
कोन, ओता शहर  
☎03-5471-0333

४-२-१ चुओ , 
ओता शहर 
☎03-3772-0680

४-५-१५ चुओ , 
ओता शहर 
�मनामी मागोमे, 
ओता शहर
☎03-3773-0123

१-४१-२१ सानो, 
ओता शहर 
☎03-3778-1039

खुलाहुने समय र  प्रवेश

९:००-१७:०० प्रवेश �न: शलु्क �वशषे 
प्रदशर्नी को लागी प्रवेश शलु्क 
आवश्यक छ 

९:००-१७:००
९:००-१९:००
(जून देखी 
अगस्त सम्म प्रवेश �न: शुल्क )

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर्।)

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर् ।)
 २०० एन / वयस्क, १०० एन /बच्चा 
६५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरको र ५ बषर् वा सो 
भन्दा कम उमेरको ब्यक्तीलाई प्रावेश �न:शलु्क 
छ. (प�रचयपत्र �लएर आउनु होला । ) 

काचु काइस्यु 
मेमो�रयल 
सङ्ग्रहालय

रािष्ट्रय दतार् भएको मतूर् सांस्कृ�तक सम्पदा भतुपवूर् 
सेइमेइबनु्कोलाई सरु��त र उपयोग गर� काइस्युले हा�सल गरेको 
उपलिब्ध र ओता शहरसँगको उहाँको सम्बन्धबारे प�रचय �दनका 
साथ ैकाइस्युको स्मरण र यस �ते्रको इ�तहासको जानकार� 
प्रदान ग�रएको छ।
अङ्गे्रजी, �च�नयाँ, हङ्गुल भाषाको अ�डयो गाइड तयार पा�रएको 
छ।
"यगुको कोठा (तो�क-नो-हेया)" भन्ने कम्प्युटर ग्रा�फकको सामग्रीको 
अङ्गे्रजी भाषामा रेक�ड र्ङ ग�रएको आवाज प�न छ।

ओता शहर 
�मनामी-सेन्जोकु 
२-३-१
☎03-6425-7608

१०:००-१८:००
हाई स्कुलको �वद्याथ� वा सोभन्दा मा�थ ३०० 
येन, प्राथ�मक तथा माध्य�मक �वद्यालयको 
�वद्याथ� १०० येन, ६५ वषर् वा सोभन्दा बढ� 
उमेरका व्यिक्त (प्रमाण आवश्यक) २४० येन। 
स्कुलमा भनार् हुनभुन्दा सानो उमेरका 
बालबा�लका तथा असक्तहरू (प्रमाण आवश्यक) 
र असक्तहरूको साथमा आउने व्यिक्तको ला�ग 
�नःशुल्क

९:००-१६:३०
(१६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ुपछर्।)
 १००एन / वयस्क,५० एन /बच्चा 
६५ बषर् वा सो भन्दा बढ� उमेरको र ५ बषर् वा सो 
भन्दा कम मेरको ब्यक्तीलाई प्रावेश �न:शलु्क छ. 
(प�रचयपत्र �लएर आउनु होला । ) 

―
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【सोधपुछ 】 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास �डभीजन १ ☎03-5764-0629
 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास �डभीजन २ ☎03-5713-2006
 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन ३ ☎03-3726-4300

○बेसबल मैदान　○बालक बेसबल मैदान　○फुटबल मैदान、〇फुटसल मैदान　　
○सुमो अखाडा　○टे�नस कोटर्　○एथले�टक मीट मैदान　○क्यािम्पङ साइट　
○बीच भ�लबल　○क्युदोजो (जापानी धनु�वर्द्या लेन), तीरन्दाजी लेन　○�फल्ड एथले�टक्स

संग्रहालय प्रदशर्नी सामग्री ठेगाना र फोन नम्बर खुलाहुने समय र  प्रवेश

तशे्रो ढुङे च्याम्बरको प्र�त�लपी र 
नमनुा उत्खनन प्रदशर्नमा

मागोमे बनु्शीमरुाको �हस्सा 
भएका लेखक र सजर्क का काम 
र वस्तहुरुको प्रदसर्नी 

१-६३-१ 
देन-एन्कोफू, ओता 
शहर 
☎03-3726-4320
(�ेत्रीय आधारभूत संरचना 
�वकास �ड�भजन ३)

३-३७-११
सान्नो, ओता शहर 
☎03-3773-9216

९:००-१६:३०
( १६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ु
पछर् । )
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

९:००-१६:३०
( १६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ु
पछर् । )
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

कृपया ध्यान �दनुहोला : �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ सम्म नयाँँ बषर्को �बदा र केह�  सोमबार 
अथवा आस्थाइ आधारमा मा�थ �दईएका संग्रहालयहरु �बदा हुन ्छन।

४ खेलकुद  सु�वधाहरु 
【सोधपुछ】खेल प्रवधर्न �ड�भजन ☎03-5744-1441

५ पूलहरू

ओता शहरमा खेलकुदका  तल �दईएका सु�बधाहरु छन। �फस र �नवेदनको प्रकृयाहरु प्रतकेको 
ला�ग बेग्लै हुन्छ । 

६ पाकर् हरू
वाडर् मा लगभग ५०० भन्दा धेरै पाकर् हरू वटा पाकर्  छन।्
ओताको वाडर् प्रमुख पाकर्

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

ओजाक� �शरो
स्मारक

घरको पुनस्थार्पना र �शरो 
ओकेक�का दस्तावेजहरू, लेखक 
जे�नसी गी�कजो र अन्य 
कामहरू।

१-३६-२६
सन्नो, ओता शहर  
☎03-3772-0680
(र�यु�श स्मारक 
हल �भत्र)

९:००-१६:३०
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

कोफुन प्रदशर्नी 
हल,तामागावादै 
पाकर्

मगोमे 
बुन्शीमुरा 
प्रदशर्नी कोठा

सु�वधा

ओटा �सट� जनरल 
िजमना�शयम

ओमोर� स्पोट्र्स सेन्टर

ओता स्टे�डयम

ठेगाना र फोन नम्बर

१-११-१ �हगी�श कामाता, 
ओता वाडर् 
☎03-5480-6688

२-२-५ ओमोर� होनमाची, 
ओता वाडर् 
☎03-5763-1311

१-२-१० तोकाई, ओता वाडर् 
☎03-3799-5820

�ववरणहरू

प्रमुख �ेत्र : भ�लबल ( ३ कोटर् ), 
बास्केटबल (२ कोटर् )
सह �ेत्र: बास्केटबल (१ कोटर्), जुडो (२ �ेत्र)
अन्य : तीरंदाजी लेनहरू

ह�डबल (१ कोटर्), भ�लबल (२ कोटर्), 
बास्केटबल (२ कोटर्), ब्याड�मन्टन (८ कोटर्), 
टे�नस (२ कोटर्), �पगं प�ग (२७ टेबल ) जूडो 
(३ �ेत्रहरू), केन्दो  (६ �ेत्रहरू), आ�द ।

बेसबल डायमन्ड

सु�वधा 

हेइवािजमा पाकर्

�हगाशी-चोफू पाकर्

हागीनाका पाकर्

यागुची �स�भक 
केन्द्र 
( ता�तएको पुल )

ठेगाना र फोन नम्बर 

४-२-२ हेईवािजमा, ओता वाडर् 
हेईवािजमामा पाकर्  पूल 
☎03-3764-8424

५-१३-१ �मनामीयुक�गया, ओता 
वाडर् 
�हगा�श चोफु  पाकर्  पूल 
☎03-3728-7651
३-२६-४६ हागीनाका, ओता वाडर् 
हागीनाका पाकर्   पूल 
☎03-3741-2155

२-२१-१४ यागुची, ओता वाडर्
यागुची �स�भक केन्द्र
☎03-3758-2941

�ववरणहरू

सु�वधा ठेगाना र फोन नम्बर �ववरणहरू

・असाध� ग�मर्को मौसम (२ घण्टा �भत्र )
जु�नयर हाई वा सो भन्दा कम लाई २०० 
एन , हाइ स्कुल वा सो भन्दा मा�थ ४८० 
एन 

・ग�मर्को मौसम
जु�नयर हाई वा सो भन्दा कम लाई १०० 
एन , हाइ स्कुल वा सो भन्दा मा�थ ३६० 

・व्यिक्तगत प्रयोग (२ घण्टा �भत्र) 
प्राथ�मक / ज�ूनयर हाई  स्कूल �बध्याथी १०० एन/ 
हाइ स्कुल �बध्याथी र सो भन्दा बढ� ३६० एन

・आर�ण
२ घण्टाका ला�ग १७,८०० एन (आधी ठाउँको 
ला�ग आधा पसैा लाग्ने छ । )

पाकर् को  नाम

हेइवा नो मोर� पाकर्

हेइवािजमा पाकर्

ओमोर� फुरुसातो 
नो हामाबे पाकर्  

सेन्जोकुइके पाकर्

ठेगाना / सोधपुछ

२-१ हेइवा नो मो�र कोएन, ओता 
वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  
☎03-5764-0643

४-२-२ हेइवािजमा, ओता वाडर्
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  　 
☎03-5764-0643

ओता शहर हेइवानोमो�र-कोएन २-२ आ�द
हेइवा नो मो�र कोएन 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  　 
☎03-5764-0643

२-१४-५ �मनामी सेन्जोकु   ओता 
शहर 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

प�रचय

�फल्ड एथले�टक्स, टे�नस कोटर्, क्युदोजो 
(जापानी धनु�वर्द्या लेन), तीरन्दाजी लेन आ�द 
खेलकुद सु�वधा स्थलहरू छन।् "हेइवानो-�हरोबा 
(शािन्तको चौर)" र "ह्योतान-इके (लौक� 
पोखर�)" प�न छन।्
क्यािम्पङ साइटमा साँघुरो पहाडी खोला, पवर्त, 
घाँसे मदैानका �ेत्रहरूबाट ब�नएको छ।
बेसबल मदैान, पौडी पोखर�, पानीको फोहोरा र 
का�रयोन (घण्ट� बज्ने धरहरा) आ�द प�न छन।्

टोक्योमा प�हलो शहरद्वारा सञ्चा�लत समुद्र 
तट पाकर्  हो, यस पाकर् मा बालुवा तट र 
�हले मदैान छन।् यहाँको सेतो तट प�हलेको 
ओमोर�-काइगान समुद्र तटलाई नक्कल गरेर 
पुन�नर्मार्ण ग�रएको हो। त्यहाँ रोलर स्लाइडर, 
फुटसल मदैान र ओमोर� नो�र-नो-फुरुसातो 
सङ्ग्रहालय प�न छ।

बसन्त ऋतुमा चेर�को फुल  फुलेको र 
�ग्रस्म ऋतुमा रुखको पातहरु का साथ साथै 
मनोरन्जन का ला�ग  यो पाकर् मा इकेजु�क 
पुल , समुद्र� वनस्प�त उद्यान, सोहो तोकुतोमी 
/ताकामोर� साइगो  अरु पत्थरका  स्मारकहरू 
र काचु काइशु प�रवारको  समाधी स्थल छ । 
जहाज प�न भाडामा �लना सक्नु हुन्छ 
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【सोधपुछ 】 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास �डभीजन १ ☎03-5764-0629
 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास �डभीजन २ ☎03-5713-2006
 �ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास �ड�भजन ३ ☎03-3726-4300

○बेसबल मैदान　○बालक बेसबल मैदान　○फुटबल मैदान、〇फुटसल मैदान　　
○सुमो अखाडा　○टे�नस कोटर्　○एथले�टक मीट मैदान　○क्यािम्पङ साइट　
○बीच भ�लबल　○क्युदोजो (जापानी धनु�वर्द्या लेन), तीरन्दाजी लेन　○�फल्ड एथले�टक्स

संग्रहालय प्रदशर्नी सामग्री ठेगाना र फोन नम्बर खुलाहुने समय र  प्रवेश

तशे्रो ढुङे च्याम्बरको प्र�त�लपी र 
नमनुा उत्खनन प्रदशर्नमा

मागोमे बनु्शीमरुाको �हस्सा 
भएका लेखक र सजर्क का काम 
र वस्तहुरुको प्रदसर्नी 

१-६३-१ 
देन-एन्कोफू, ओता 
शहर 
☎03-3726-4320
(�ेत्रीय आधारभूत संरचना 
�वकास �ड�भजन ३)

३-३७-११
सान्नो, ओता शहर 
☎03-3773-9216

९:००-१६:३०
( १६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ु
पछर् । )
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

९:००-१६:३०
( १६.०० बजे �भत्र �छर� सक्न ु
पछर् । )
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

कृपया ध्यान �दनुहोला : �डसेम्बर २९ देखी जनवर� ३ सम्म नयाँँ बषर्को �बदा र केह�  सोमबार 
अथवा आस्थाइ आधारमा मा�थ �दईएका संग्रहालयहरु �बदा हुन ्छन।

४ खेलकुद  सु�वधाहरु 
【सोधपुछ】खेल प्रवधर्न �ड�भजन ☎03-5744-1441

५ पूलहरू

ओता शहरमा खेलकुदका  तल �दईएका सु�बधाहरु छन। �फस र �नवेदनको प्रकृयाहरु प्रतकेको 
ला�ग बेग्लै हुन्छ । 

६ पाकर् हरू
वाडर् मा लगभग ५०० भन्दा धेरै पाकर् हरू वटा पाकर्  छन।्
ओताको वाडर् प्रमुख पाकर्

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

ओजाक� �शरो
स्मारक

घरको पुनस्थार्पना र �शरो 
ओकेक�का दस्तावेजहरू, लेखक 
जे�नसी गी�कजो र अन्य 
कामहरू।

१-३६-२६
सन्नो, ओता शहर  
☎03-3772-0680
(र�यु�श स्मारक 
हल �भत्र)

९:००-१६:३०
प्रवेश शलु्क लाग्दैइ

कोफुन प्रदशर्नी 
हल,तामागावादै 
पाकर्

मगोमे 
बुन्शीमुरा 
प्रदशर्नी कोठा

सु�वधा

ओटा �सट� जनरल 
िजमना�शयम

ओमोर� स्पोट्र्स सेन्टर

ओता स्टे�डयम

ठेगाना र फोन नम्बर

१-११-१ �हगी�श कामाता, 
ओता वाडर् 
☎03-5480-6688

२-२-५ ओमोर� होनमाची, 
ओता वाडर् 
☎03-5763-1311

१-२-१० तोकाई, ओता वाडर् 
☎03-3799-5820

�ववरणहरू

प्रमुख �ेत्र : भ�लबल ( ३ कोटर् ), 
बास्केटबल (२ कोटर् )
सह �ेत्र: बास्केटबल (१ कोटर्), जुडो (२ �ेत्र)
अन्य : तीरंदाजी लेनहरू

ह�डबल (१ कोटर्), भ�लबल (२ कोटर्), 
बास्केटबल (२ कोटर्), ब्याड�मन्टन (८ कोटर्), 
टे�नस (२ कोटर्), �पगं प�ग (२७ टेबल ) जूडो 
(३ �ेत्रहरू), केन्दो  (६ �ेत्रहरू), आ�द ।

बेसबल डायमन्ड

सु�वधा 

हेइवािजमा पाकर्

�हगाशी-चोफू पाकर्

हागीनाका पाकर्

यागुची �स�भक 
केन्द्र 
( ता�तएको पुल )

ठेगाना र फोन नम्बर 

४-२-२ हेईवािजमा, ओता वाडर् 
हेईवािजमामा पाकर्  पूल 
☎03-3764-8424

५-१३-१ �मनामीयुक�गया, ओता 
वाडर् 
�हगा�श चोफु  पाकर्  पूल 
☎03-3728-7651
३-२६-४६ हागीनाका, ओता वाडर् 
हागीनाका पाकर्   पूल 
☎03-3741-2155

२-२१-१४ यागुची, ओता वाडर्
यागुची �स�भक केन्द्र
☎03-3758-2941

�ववरणहरू

सु�वधा ठेगाना र फोन नम्बर �ववरणहरू

・असाध� ग�मर्को मौसम (२ घण्टा �भत्र )
जु�नयर हाई वा सो भन्दा कम लाई २०० 
एन , हाइ स्कुल वा सो भन्दा मा�थ ४८० 
एन 

・ग�मर्को मौसम
जु�नयर हाई वा सो भन्दा कम लाई १०० 
एन , हाइ स्कुल वा सो भन्दा मा�थ ३६० 

・व्यिक्तगत प्रयोग (२ घण्टा �भत्र) 
प्राथ�मक / ज�ूनयर हाई  स्कूल �बध्याथी १०० एन/ 
हाइ स्कुल �बध्याथी र सो भन्दा बढ� ३६० एन

・आर�ण
२ घण्टाका ला�ग १७,८०० एन (आधी ठाउँको 
ला�ग आधा पसैा लाग्ने छ । )

पाकर् को  नाम

हेइवा नो मोर� पाकर्

हेइवािजमा पाकर्

ओमोर� फुरुसातो 
नो हामाबे पाकर्  

सेन्जोकुइके पाकर्

ठेगाना / सोधपुछ

२-१ हेइवा नो मो�र कोएन, ओता 
वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  
☎03-5764-0643

४-२-२ हेइवािजमा, ओता वाडर्
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  　 
☎03-5764-0643

ओता शहर हेइवानोमो�र-कोएन २-२ आ�द
हेइवा नो मो�र कोएन 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �बकास  
�डभीजन १  　 
☎03-5764-0643

२-१४-५ �मनामी सेन्जोकु   ओता 
शहर 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

प�रचय

�फल्ड एथले�टक्स, टे�नस कोटर्, क्युदोजो 
(जापानी धनु�वर्द्या लेन), तीरन्दाजी लेन आ�द 
खेलकुद सु�वधा स्थलहरू छन।् "हेइवानो-�हरोबा 
(शािन्तको चौर)" र "ह्योतान-इके (लौक� 
पोखर�)" प�न छन।्
क्यािम्पङ साइटमा साँघुरो पहाडी खोला, पवर्त, 
घाँसे मदैानका �ेत्रहरूबाट ब�नएको छ।
बेसबल मदैान, पौडी पोखर�, पानीको फोहोरा र 
का�रयोन (घण्ट� बज्ने धरहरा) आ�द प�न छन।्

टोक्योमा प�हलो शहरद्वारा सञ्चा�लत समुद्र 
तट पाकर्  हो, यस पाकर् मा बालुवा तट र 
�हले मदैान छन।् यहाँको सेतो तट प�हलेको 
ओमोर�-काइगान समुद्र तटलाई नक्कल गरेर 
पुन�नर्मार्ण ग�रएको हो। त्यहाँ रोलर स्लाइडर, 
फुटसल मदैान र ओमोर� नो�र-नो-फुरुसातो 
सङ्ग्रहालय प�न छ।

बसन्त ऋतुमा चेर�को फुल  फुलेको र 
�ग्रस्म ऋतुमा रुखको पातहरु का साथ साथै 
मनोरन्जन का ला�ग  यो पाकर् मा इकेजु�क 
पुल , समुद्र� वनस्प�त उद्यान, सोहो तोकुतोमी 
/ताकामोर� साइगो  अरु पत्थरका  स्मारकहरू 
र काचु काइशु प�रवारको  समाधी स्थल छ । 
जहाज प�न भाडामा �लना सक्नु हुन्छ 
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७ हल र बैठक कोठा (सांस्कृ�तक ग�त�व�धहरूको ला�ग सु�वधाहरु उपलब्ध छ)

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

�हगाशीचोफु पाकर्

देनएन्चोफु
सेसेरगीपाकर्

तामागावादाइ पाकर्

५-१३-१ �मनामी य�ुकगया, ओता वाडर्
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-५३-१० देनएन्चोफु, ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-६३-१ देनएन्चोफु , ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-६-१ �नशी रोकुगो , ओता वाडर् 
�ेत्र आधारभूत संरचना 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

३-२६-४६ हा�गनाका , ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

५-२-१११ ओमोर� �मनामी, ओता 
वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन १ 
☎03-5764-0643

४-५-१ �हग�शकोिजया ,ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

यो पाकर् मा बच्चाहरुको ट्रा�फक पाकर्  , बेसबल 
डायमण्ड र पुल ।  िस्टमले चल्ने रेल प�न छ 
जुन बच्चाहरुको  मानपन� ठाउँ हो ।

स्क्वयर छन । पहाडी �ेत्रमा रहेको जङल का 
�बचमा पैदाल मागर् छ। 

यो पाकर् मा तामागावादाइ कोफुन , जङल ्
�बच प्राकृ�तक पदैाल यात्रा , प्लाटफमर् 
अबलोकन ,समुद्र� वनस्प�त उद्यान, चारै 
मौसमा फुल्ने जङग  ल� फुल फुल्ने बग�चा र 
हाइड्र�ेङया बग�चा। 
तामागावादाइ पाकर्  मा कोफुन को बारेमा 
प्रदशर्नी स्थल प�न छ ।  

टायरबाट बनाइएको रा�स, जङ्गल िजम, रोबोट 
आ�द छन।् हरेक ऋतकुा ला�ग सोह�अनुसारका 
फूलहरूको आनन्द �लन सक्ने फूलको ब्याड आ�द 
छन।्

यो पाकर् मा बच्चाहरु खेल्नका ला�ग ट्रा�फक पाकर्  
र परुनो मी�सनर� छन । पलू र बेसबल डायमण्ड 
जस्ता अन्य सु�बधाहरु प�न छन ।

खेलकुद संरचनाहरू, स्यान्डबक्सहरू, एक जापानी 
शलै�को  बगैचा, �हँड्ने मागर्, फाउन्टेन स्क्वयर  
र मदैान छन । �द्रश्य अबलोकन स्थानबाट हनेदा 
एयरपोटर् दे� स�कन्छ ।   टे�नस  कोटर् प�न 
उपलब्ध छन ।

प्रकोप को समयमा , आस्थाई रूपमा ठुलो ह�रयो 
स्थल ,भण्डारण ठाउँहरू र आपतका�लन शौचालय 
भएको �नकासी स्थान हुनेछ ।

�नशी  रोकुगो पाकर्
(डायमण्ड पाकर् )

हा�गनाका पाकर्  

मो�रगासाक�  पाकर्  

�हग�शकोिजया 
बोसाई पाकर्

हलहरु

ओता शहर  
�नवासी 
प्लाजा

ओता शहर  
�नवासी हल 
(अ�प्रलोट)

ठेगाना र फोन नम्बर

३-१-३ �समोमारुको
�समोमारुको स्टेसनको अगा�ड 
टोक्यु तामागावा लाइनमा    
☎03-3750-1611

५-३७-३ कामता  
JR कामता स्टेसन बाट ३ �मनेट 
को �हडंाइ मा , पुवर् �नकास 
☎03-5744-1600

�ववरणहरू
ठुलो हल (५०९ �सट), सानो हल (१७० �सट), 
�रहसर्ल हल, प्रदशर्नी क�, ४ कनफरेन्स 
कोठा , आटर् कोठा, २ जापानी श�ैलको कोठा, 
�ट –सेरेमोनी कोठा,खेलकुद हल, २ संगीत 
स्टू�डयो, प्र�श�ण िजम  

ठुलो हल (१,४७७ �सट), 
सानो हल (१७५ �सट), 
प्रदशर्नी क�, २ संगीत स्टू�डयो

ओता बुन्का-नोमोर�

२-१०-१  चुओ
टोक्यु बसमा चडी 
(ओता बुन्का -नोमोर� ) 
बस स्टप मा झनुर् होला     
☎03-3772-0700

हल (२५९ सीट), बहु-उद्देश्यकोठा (२३४ �सट), 
प्रदशर्नी कुना, ३ संगीत स्टू�डयो, २ स्पोटर्स 
स्टू�डयो, �शल्प कोठा, पाक कला क�, कलाको 
कोठा, जापानीज शैल�को कोठा, ४ बैठक कोठा, 
सुचना प्लाजा (पुस्तकालय र मल्ट�मी�डया 
कुना)

पाकर् को  नाम ठेगाना / सोधपुछ प�रचय
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७ हल र बैठक कोठा (सांस्कृ�तक ग�त�व�धहरूको ला�ग सु�वधाहरु उपलब्ध छ)

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

�हगाशीचोफु पाकर्

देनएन्चोफु
सेसेरगीपाकर्

तामागावादाइ पाकर्

५-१३-१ �मनामी य�ुकगया, ओता वाडर्
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-५३-१० देनएन्चोफु, ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-६३-१ देनएन्चोफु , ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन ३
☎03-3726-4320

१-६-१ �नशी रोकुगो , ओता वाडर् 
�ेत्र आधारभूत संरचना 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

३-२६-४६ हा�गनाका , ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

५-२-१११ ओमोर� �मनामी, ओता 
वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन १ 
☎03-5764-0643

४-५-१ �हग�शकोिजया ,ओता वाडर् 
�ेत्रीय आधारभूत संरचना �वकास 
�ड�भजन २ 
☎03-5713-1118

यो पाकर् मा बच्चाहरुको ट्रा�फक पाकर्  , बेसबल 
डायमण्ड र पुल ।  िस्टमले चल्ने रेल प�न छ 
जुन बच्चाहरुको  मानपन� ठाउँ हो ।

स्क्वयर छन । पहाडी �ेत्रमा रहेको जङल का 
�बचमा पैदाल मागर् छ। 

यो पाकर् मा तामागावादाइ कोफुन , जङल ्
�बच प्राकृ�तक पदैाल यात्रा , प्लाटफमर् 
अबलोकन ,समुद्र� वनस्प�त उद्यान, चारै 
मौसमा फुल्ने जङग  ल� फुल फुल्ने बग�चा र 
हाइड्र�ेङया बग�चा। 
तामागावादाइ पाकर्  मा कोफुन को बारेमा 
प्रदशर्नी स्थल प�न छ ।  

टायरबाट बनाइएको रा�स, जङ्गल िजम, रोबोट 
आ�द छन।् हरेक ऋतकुा ला�ग सोह�अनसुारका 
फूलहरूको आनन्द �लन सक्ने फूलको ब्याड आ�द 
छन।्

यो पाकर् मा बच्चाहरु खेल्नका ला�ग ट्रा�फक पाकर्  
र परुनो मी�सनर� छन । पलू र बेसबल डायमण्ड 
जस्ता अन्य सु�बधाहरु प�न छन ।

खेलकुद संरचनाहरू, स्यान्डबक्सहरू, एक जापानी 
शलै�को  बगैचा, �हँड्ने मागर्, फाउन्टेन स्क्वयर  
र मदैान छन । �द्रश्य अबलोकन स्थानबाट हनेदा 
एयरपोटर् दे� स�कन्छ ।   टे�नस  कोटर् प�न 
उपलब्ध छन ।

प्रकोप को समयमा , आस्थाई रूपमा ठुलो ह�रयो 
स्थल ,भण्डारण ठाउँहरू र आपतका�लन शौचालय 
भएको �नकासी स्थान हुनेछ ।

�नशी  रोकुगो पाकर्
(डायमण्ड पाकर् )

हा�गनाका पाकर्  

मो�रगासाक�  पाकर्  

�हग�शकोिजया 
बोसाई पाकर्

हलहरु

ओता शहर  
�नवासी 
प्लाजा

ओता शहर  
�नवासी हल 
(अ�प्रलोट)

ठेगाना र फोन नम्बर

३-१-३ �समोमारुको
�समोमारुको स्टेसनको अगा�ड 
टोक्यु तामागावा लाइनमा    
☎03-3750-1611

५-३७-३ कामता  
JR कामता स्टेसन बाट ३ �मनेट 
को �हडंाइ मा , पुवर् �नकास 
☎03-5744-1600

�ववरणहरू
ठुलो हल (५०९ �सट), सानो हल (१७० �सट), 
�रहसर्ल हल, प्रदशर्नी क�, ४ कनफरेन्स 
कोठा , आटर् कोठा, २ जापानी श�ैलको कोठा, 
�ट –सेरेमोनी कोठा,खेलकुद हल, २ संगीत 
स्टू�डयो, प्र�श�ण िजम  

ठुलो हल (१,४७७ �सट), 
सानो हल (१७५ �सट), 
प्रदशर्नी क�, २ संगीत स्टू�डयो

ओता बुन्का-नोमोर�

२-१०-१  चुओ
टोक्यु बसमा चडी 
(ओता बुन्का -नोमोर� ) 
बस स्टप मा झनुर् होला     
☎03-3772-0700

हल (२५९ सीट), बहु-उद्देश्यकोठा (२३४ �सट), 
प्रदशर्नी कुना, ३ संगीत स्टू�डयो, २ स्पोटर्स 
स्टू�डयो, �शल्प कोठा, पाक कला क�, कलाको 
कोठा, जापानीज शैल�को कोठा, ४ बैठक कोठा, 
सुचना प्लाजा (पुस्तकालय र मल्ट�मी�डया 
कुना)

पाकर् को  नाम ठेगाना / सोधपुछ प�रचय
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८ सांस्कृ�तक केन्द्रहरू, नाग�रक केन्द्रहरू

सांस्कृ�तक सु�वधाहरूमा संगीत हॉल, खाना पकाउने कोठाहरू, िजमहरू, जापानी कोठाहरू र 
भाडाको ला�ग बैठक कोठाहरू 
ओता शहरमा पढ्ने वा काम गन�हारुको ला�ग भाडा उपलब्ध छ । 
सु�बधामा �भन्नता पाईन्छ । अन्य जानकार� को ला�ग सम्बिन्धत केन्द्रमा सम्पकर्  गनुर्होला ।   

(१) सामुदा�यक केन्द्रहरूको सूची

(२) संस्कृ�त केन्द्रहरूको सूची
सु�वधा 

�महारा संस्कृ�त केन्द्र

मागोमे संस्कृ�त केन्द्र
�मनामी-मागोमे संस्कृ�त केन्द्र
ईकेगामी संस्कृ�त केन्द्र
�मनेमाची संस्कृ�त केन्द्र
(�मनेमाची शाखा कायालर्य निजक)
यु�कगया संस्कृ�त केन्द्र

ईशीकावा-चो संस्कृ�त केन्द्र
रोकुगो संस्कृ�त केन्द्र
कोिजया संस्कृ�त केन्द्र
हानेदा सांस्कृ�तक केन्द्र
सामदुा�यक �क्रयाकलाप स�ुवधा केन्द्र
शार��रक व्यायाम स�ुवधा केन्द्र
हागीनाका संस्कृ�त केन्द्र

फोन नम्बर 

03-3766-8031
03-3775-1370

03-3771-8481
03-3751-4861

03-3721-5532

03-3729-0066
03-3728-1197
03-3738-4155

03-3743-1279

03-3743-3840

ठेगाना

१-२८-९ ओमो�र-�हगाशी

३-२६-३ नाका मागोमे

३-२४-९ �मनामीमागोमे
४-२१-१३ इकेगामी

७-१ देन-एन्चोफु-होन्चो

५-१८-३ �मना�म-यु�कगया
१-३-८ इ�शकावा-चो
४-१-५ �नशी-रोकुगो

२-१४-५ नीशी-कोिजया

१-७-३० हागीनाका  

९ उगुइसु नेट प्रयोगकतार् गाइडहरू

【सोधपुछ】उगुइसु नेट काउन्टर प�हलो तल्ला  प्रमुख भवन, ओता शहर कायार्लय 
          ☎03-5744-1230　

उगुइसु नेट एक अन लाइन सु�बधा हो जुन  नगरपा�लका दवुारा प्रदान ग�रएको आर�ण प्रणाल� 
हो जस्ले प्रयोग कतार्लाई  �रजभ�सन गनर्, साँस्कृ�तक   सु�बधाको ला�ग लटर�  आद� फोनदवुारा 
वेबसाईट माफर् त र फोनको  भोईस �रप्लाई �सस्टम माफर् त �रजभ�सन गनर् सक्नु हुनेछ ।  

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

सु�वधा 
सेन्जोकु सामुदा�यक केन्द्र 
मागोमे सामुदा�यक केन्द्र
इकेगामी हल
हागीनाका सामुदायीक केन्द्र  
ओमो�र-नीशी सामुदा�यक केन्द्र 
यागु�च सामुदा�यक केन्द्र
ओमो�र-�हगाशी सामुदायीक केन्द्र 

फोन नम्बर
03-3727-1461
03-3775-2308
03-3753-2241
03-3744-1430
03-3765-3395
03-3758-2941
03-3763-3287

(३फ �मनेमा�च साखा कायार्लय)

ठेगाना
२-३५-२ कामी-इकेदा 
४-६-५ �मनामी-मगोमे
१-३२-८ इकेगामी
३-२५-८ हा�गनाका
२-२०-१७ ओमो�र-�नशी
२-२१-१४ यागुची
१-३१-३-१०५ ओमो�र-�हगाशी

सान्नो हल

लाइफ समुदाय �नशी म्यागोम 
(सामुदा�यक केन्द्र)

रोकुगो शुकाई�शचु

03-3773-9216

03-3778-2581

03-6424-8444

३-३७-११ सान्नो

२-२०-१ �नशी मागोमे

२-४४-११ नाका-रोकुगो
रोकुगो सामुदा�यक �क्रयाकलाप 
प्रवधर्न केन्द्र पाँच� तल्ला

देन-एन्चोफु सेसेरा�ग हल 03-3722-5192 १-५३-१२ देन-एन्चोफु

इ�रआरै बठैक कोठाहरु 03-5763-8811 ४फ लुज ओमोर� १-१०-१४  
ओमोर� �कता

आराईजुकु हल 03-3774-3121 ४-३१-१४ चुओ

�मनेमाची शुकाइ�शचु 03-3721-5532 ७-१ देन-एन्चोफु-होन्चो

03-3744-9338
03-6423-8172

हानेदा १-१८-१३ तेस्रो तल्ला
हानेदा ४-११-१  तेस्रो तल्ला
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८ सांस्कृ�तक केन्द्रहरू, नाग�रक केन्द्रहरू

सांस्कृ�तक सु�वधाहरूमा संगीत हॉल, खाना पकाउने कोठाहरू, िजमहरू, जापानी कोठाहरू र 
भाडाको ला�ग बैठक कोठाहरू 
ओता शहरमा पढ्ने वा काम गन�हारुको ला�ग भाडा उपलब्ध छ । 
सु�बधामा �भन्नता पाईन्छ । अन्य जानकार� को ला�ग सम्बिन्धत केन्द्रमा सम्पकर्  गनुर्होला ।   

(१) सामुदा�यक केन्द्रहरूको सूची

(२) संस्कृ�त केन्द्रहरूको सूची
सु�वधा 

�महारा संस्कृ�त केन्द्र

मागोमे संस्कृ�त केन्द्र
�मनामी-मागोमे संस्कृ�त केन्द्र
ईकेगामी संस्कृ�त केन्द्र
�मनेमाची संस्कृ�त केन्द्र
(�मनेमाची शाखा कायालर्य निजक)
यु�कगया संस्कृ�त केन्द्र

ईशीकावा-चो संस्कृ�त केन्द्र
रोकुगो संस्कृ�त केन्द्र
कोिजया संस्कृ�त केन्द्र
हानेदा सांस्कृ�तक केन्द्र
सामदुा�यक �क्रयाकलाप स�ुवधा केन्द्र
शार��रक व्यायाम सु�वधा केन्द्र
हागीनाका संस्कृ�त केन्द्र

फोन नम्बर 

03-3766-8031
03-3775-1370

03-3771-8481
03-3751-4861

03-3721-5532

03-3729-0066
03-3728-1197
03-3738-4155

03-3743-1279

03-3743-3840

ठेगाना

१-२८-९ ओमो�र-�हगाशी

३-२६-३ नाका मागोमे

३-२४-९ �मनामीमागोमे
४-२१-१३ इकेगामी

७-१ देन-एन्चोफु-होन्चो

५-१८-३ �मना�म-यु�कगया
१-३-८ इ�शकावा-चो
४-१-५ �नशी-रोकुगो

२-१४-५ नीशी-कोिजया

१-७-३० हागीनाका  

९ उगुइसु नेट प्रयोगकतार् गाइडहरू

【सोधपुछ】उगुइसु नेट काउन्टर प�हलो तल्ला  प्रमुख भवन, ओता शहर कायार्लय 
          ☎03-5744-1230　

उगुइसु नेट एक अन लाइन सु�बधा हो जुन  नगरपा�लका दवुारा प्रदान ग�रएको आर�ण प्रणाल� 
हो जस्ले प्रयोग कतार्लाई  �रजभ�सन गनर्, साँस्कृ�तक   सु�बधाको ला�ग लटर�  आद� फोनदवुारा 
वेबसाईट माफर् त र फोनको  भोईस �रप्लाई �सस्टम माफर् त �रजभ�सन गनर् सक्नु हुनेछ ।  

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

सु�वधा 
सेन्जोकु सामुदा�यक केन्द्र 
मागोमे सामुदा�यक केन्द्र
इकेगामी हल
हागीनाका सामुदायीक केन्द्र  
ओमो�र-नीशी सामुदा�यक केन्द्र 
यागु�च सामुदा�यक केन्द्र
ओमो�र-�हगाशी सामुदायीक केन्द्र 

फोन नम्बर
03-3727-1461
03-3775-2308
03-3753-2241
03-3744-1430
03-3765-3395
03-3758-2941
03-3763-3287

(३फ �मनेमा�च साखा कायार्लय)

ठेगाना
२-३५-२ कामी-इकेदा 
४-६-५ �मनामी-मगोमे
१-३२-८ इकेगामी
३-२५-८ हा�गनाका
२-२०-१७ ओमो�र-�नशी
२-२१-१४ यागुची
१-३१-३-१०५ ओमो�र-�हगाशी

सान्नो हल

लाइफ समुदाय �नशी म्यागोम 
(सामुदा�यक केन्द्र)

रोकुगो शुकाई�शचु

03-3773-9216

03-3778-2581

03-6424-8444

३-३७-११ सान्नो

२-२०-१ �नशी मागोमे

२-४४-११ नाका-रोकुगो
रोकुगो सामुदा�यक �क्रयाकलाप 
प्रवधर्न केन्द्र पाँच� तल्ला

देन-एन्चोफु सेसेरा�ग हल 03-3722-5192 १-५३-१२ देन-एन्चोफु

इ�रआरै बठैक कोठाहरु 03-5763-8811 ४फ लुज ओमोर� १-१०-१४  
ओमोर� �कता

आराईजुकु हल 03-3774-3121 ४-३१-१४ चुओ

�मनेमाची शुकाइ�शचु 03-3721-5532 ७-१ देन-एन्चोफु-होन्चो

03-3744-9338
03-6423-8172

हानेदा १-१८-१३ तेस्रो तल्ला
हानेदा ४-११-१  तेस्रो तल्ला
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१० जापानी अध्ययन 

(१) स्वयंसेवकहरू द्वारा आयोिजत जापानी भाषा क�ाहरु :
【सोधपुछ】अन्तरराष्ट्र�यकरण र बहुसांस्कृ�तकवाद प्रवधर्न �ड�भजन  
                      ☎03-5744-1227

https://www.city.ota.tokyo.jp/kokusaitoshi/for_foreigners/nihongo_kyositu_multilingual.html
शुल्क र स्थान क�ामा �नभर्र छ। �विस्त्रत जानकार�को ला�ग कृपया क�ालाई सम्पकर्  गनुर्होस।्
समूहको

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

・सान्नो हल: ३-३७-११ सान्नो, ओता शहर
・�मक्स  ओता ：५-१३-२६-१०१ कामाता, ओता शहर
・फुरेआई हसुनुमा：३-१९-१, �नशी कामाता, ओता शहर
・�चदोर�  िजदोकन ：३-११-७ �चदोर�, ओता शहर
・ओता नगरपा�लका सीन्शुकु प्राथ�मक �बध्यालय: १-५-१ कामाता होनमा�च, ओता वाडर्
・सेन्जोकुइके पुस्तकालय: ओता शहर �मनामी-सेन्जोकु २-२-१०

(२) प्राथ�मक जापानी भाषा पाठ्यक्रम
【सोधपुछ र आवेदन】 अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घ  ☎03-6410-7981

प�हलो पटक जापानी भाषा अध्ययन गन�हरू, दै�नक जीवनमा ग�रने आधारभूत कुराकानी र 
�हरागाना र काताकाना पढ्न र ले�मा राम्रो नहुनेहरूका ला�ग वषर्मा दईु पटक जापानी भाषा 
पाठ्यक्रम रा�खएको छ। पाठ्यक्रम रा�खने �म�त र समय, ठाउँ आ�दको �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होस।्

(३) ओता बालबा�लका जापानी भाषा क�ा
【सोधपुछ】अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
                     ☎03-6410-7981

ओता शहरमा बस्ने �वद्यालयमा अध्ययनरत अथवा प्राथ�मक �वद्यालयमा भनार् हुनुभन्दा ६ 
अगा�डदे�ख भनार् हुने समय सम्ममा, जापानी भाषा राम्रो सँग बोल्न र सनेुका कुरा बुझ्न नसक्ने 
बच्चाहरूको ला�ग जापानी भाषाको क�ाा सञ्चालन ग�रएको छ। (ओमोर� क�ा र कामाता क�ा 
छन।्) �वस्ततृ जानकार�को ला�ग तल ले�खएको होमपेजमा हेनुर्होस ्वा संघ सँग सम्पकर्  गनुर्होस।्
https://www.ota-goca.or.jp/japaneseclass_children/

(४) आफ्नो घरमा जापानी भाषा अध्ययन गन�
आफ्नो घरमा जापानी भाषा अध्ययन गर्नको लागि निम्न वेबसाइटहरू उपयोगी हुनेछ
https://www.ota-goca.or.jp/e-learning/

समूहको  नाम

OCNet 
(ओता नाग�रकको एकताका 
 ला�ग सन्जाल ) 

जापानीज WITH
उगुईसु 
( वाब्ल�र जापानी भाषा क�ा )
जापान मा बसोबास गन� ’ ९६

जापा�नज भाषा �बह�बार सकर् ल

जापा�नज २१ 

जापा�नज भाषा सैलून

�नहोन्गो गुरुई�ो  

ओता �नहोन्गो �हरोबा

जापा�नज ल्यांगवेज

ट�उस्ड ेसकर् ल 

�नहोन्गो इन्टरनेस्नल 

फस्टर् जापानीज (हािजमेत ेनो �नहोङगो)

�दन  / समय 
बुधबार १९:००-२०:४५
शुक्रबार १०:००-११:३०
(�सकारुको ला�ग)
बुधबार १५:३०-१७:००
श�नबार १३:३०-१४:४०
(प्राथ�मक तथा माध्य�मक 
�वद्यालयको �वद्याथ�को ला�ग)
शुक्र १३:३०-१५:३० 
(�सकारुको ला�ग)

सोम . १९:००-२०:३०

�बह� . १९:००-२१:००

सोम . १०:०० -१२:००

�बह�बार १०:००-१२:००

बुध . १०:००-११:३०

शनी . १४:००-१६:००
सोमबार, बुधबार, शुक्रबार
१०:००-१२:००
१४:००-१६:००
(मखु्यतया ६ वषर्दे�ख १८ वषर्को ला�ग)
सोम　१९:००～२१:००
मङ्ल.　१०:००～१२:००
मङ्ल　१०:३०～१२:००

शनी।　९:३०～१२:००

आईत.  १०:००～१२:००

शनी १०:००-११:३०

स्थान

फुरेआई हासुनुमा

सान्नो हल कोठा ३०१

फुरेआई हसुनुमा

सान्नो हल कोठा ३०१

सान्नो हल कोठा ३०३

�चदोर�  िजदोकन

�मक्स  ओता   
(सो�हसा सेइकाचु 
 केन्द्र �भत्र)

जापानी भाषा क्याफे ओता बुधबार १९:००-२०:३० सेन्जोकुइके पुस्तकालय

लेगाटो ओता
श�नबार १३:००-१५:००
(फेबु्रअर�, माचर्, जून, जुलाई, 
अक्टोबर, नोभेम्बर)

लेगाटो ओता कायार्लय

हाबाताक� (�वङ बीट) सोम・�बह� .  १९:००～२१:०० ओता नगरपाल�का सीन्शु
कु �बध्यालय
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१० जापानी अध्ययन 

(१) स्वयंसेवकहरू द्वारा आयोिजत जापानी भाषा क�ाहरु :
【सोधपुछ】अन्तरराष्ट्र�यकरण र बहुसांस्कृ�तकवाद प्रवधर्न �ड�भजन  
                      ☎03-5744-1227

https://www.city.ota.tokyo.jp/kokusaitoshi/for_foreigners/nihongo_kyositu_multilingual.html
शुल्क र स्थान क�ामा �नभर्र छ। �विस्त्रत जानकार�को ला�ग कृपया क�ालाई सम्पकर्  गनुर्होस।्
समूहको

पाठ १३　सु�बधा गाईड (�श�ा, संस्कृ�त, खेलकुद आ�द।)

・सान्नो हल: ३-३७-११ सान्नो, ओता शहर
・�मक्स  ओता ：५-१३-२६-१०१ कामाता, ओता शहर
・फुरेआई हसुनुमा：३-१९-१, �नशी कामाता, ओता शहर
・�चदोर�  िजदोकन ：३-११-७ �चदोर�, ओता शहर
・ओता नगरपा�लका सीन्शुकु प्राथ�मक �बध्यालय: १-५-१ कामाता होनमा�च, ओता वाडर्
・सेन्जोकुइके पुस्तकालय: ओता शहर �मनामी-सेन्जोकु २-२-१०

(२) प्राथ�मक जापानी भाषा पाठ्यक्रम
【सोधपुछ र आवेदन】 अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता सङ्घ  ☎03-6410-7981

प�हलो पटक जापानी भाषा अध्ययन गन�हरू, दै�नक जीवनमा ग�रने आधारभूत कुराकानी र 
�हरागाना र काताकाना पढ्न र ले�मा राम्रो नहुनेहरूका ला�ग वषर्मा दईु पटक जापानी भाषा 
पाठ्यक्रम रा�खएको छ। पाठ्यक्रम रा�खने �म�त र समय, ठाउँ आ�दको �वस्ततृ जानकार�को 
ला�ग सम्पकर्  गर� सोधपुछ गनुर्होस।्

(३) ओता बालबा�लका जापानी भाषा क�ा
【सोधपुछ】अन्तरार्िष्ट्रय शहर ओता संघ
                     ☎03-6410-7981

ओता शहरमा बस्ने �वद्यालयमा अध्ययनरत अथवा प्राथ�मक �वद्यालयमा भनार् हुनुभन्दा ६ 
अगा�डदे�ख भनार् हुने समय सम्ममा, जापानी भाषा राम्रो सँग बोल्न र सनेुका कुरा बुझ्न नसक्ने 
बच्चाहरूको ला�ग जापानी भाषाको क�ाा सञ्चालन ग�रएको छ। (ओमोर� क�ा र कामाता क�ा 
छन।्) �वस्ततृ जानकार�को ला�ग तल ले�खएको होमपेजमा हेनुर्होस ्वा संघ सँग सम्पकर्  गनुर्होस।्
https://www.ota-goca.or.jp/japaneseclass_children/

(४) आफ्नो घरमा जापानी भाषा अध्ययन गन�
आफ्नो घरमा जापानी भाषा अध्ययन गर्नको लागि निम्न वेबसाइटहरू उपयोगी हुनेछ
https://www.ota-goca.or.jp/e-learning/

समूहको  नाम

OCNet 
(ओता नाग�रकको एकताका 
 ला�ग सन्जाल ) 

जापानीज WITH
उगुईसु 
( वाब्ल�र जापानी भाषा क�ा )
जापान मा बसोबास गन� ’ ९६

जापा�नज भाषा �बह�बार सकर् ल

जापा�नज २१ 

जापा�नज भाषा सैलून

�नहोन्गो गुरुई�ो  

ओता �नहोन्गो �हरोबा

जापा�नज ल्यांगवेज

ट�उस्ड ेसकर् ल 

�नहोन्गो इन्टरनेस्नल 

फस्टर् जापानीज (हािजमेत ेनो �नहोङगो)

�दन  / समय 
बुधबार १९:००-२०:४५
शुक्रबार १०:००-११:३०
(�सकारुको ला�ग)
बुधबार १५:३०-१७:००
श�नबार १३:३०-१४:४०
(प्राथ�मक तथा माध्य�मक 
�वद्यालयको �वद्याथ�को ला�ग)
शुक्र १३:३०-१५:३० 
(�सकारुको ला�ग)

सोम . १९:००-२०:३०

�बह� . १९:००-२१:००

सोम . १०:०० -१२:००

�बह�बार १०:००-१२:००

बुध . १०:००-११:३०

शनी . १४:००-१६:००
सोमबार, बुधबार, शुक्रबार
१०:००-१२:००
१४:००-१६:००
(मखु्यतया ६ वषर्दे�ख १८ वषर्को ला�ग)
सोम　१९:००～२१:००
मङ्ल.　१०:००～१२:००
मङ्ल　१०:३०～१२:००

शनी।　९:३०～१२:००

आईत.  १०:००～१२:००

शनी १०:००-११:३०

स्थान

फुरेआई हासुनुमा

सान्नो हल कोठा ३०१

फुरेआई हसुनुमा

सान्नो हल कोठा ३०१

सान्नो हल कोठा ३०३

�चदोर�  िजदोकन

�मक्स  ओता   
(सो�हसा सेइकाचु 
 केन्द्र �भत्र)

जापानी भाषा क्याफे ओता बुधबार १९:००-२०:३० सेन्जोकुइके पुस्तकालय

लेगाटो ओता
श�नबार १३:००-१५:००
(फेबु्रअर�, माचर्, जून, जुलाई, 
अक्टोबर, नोभेम्बर)

लेगाटो ओता कायार्लय

हाबाताक� (�वङ बीट) सोम・�बह� .  १९:००～२१:०० ओता नगरपाल�का सीन्शु
कु �बध्यालय
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