
ब�सां�ृितक
समाजको लािग ल�

यो�ाइची शहर ब�सां�ृितकता प्रव��न योजना सारांश सं�रण

यो�ाइची शहर

यो�ाइची शहर ब�सां�ृितक क�न्भ�ािलटी 
प्रव��न योजनाले य�ो समाजलाई साकार पान� ल� 
राखेको छ जसमा प्र�ेक नाग�रकले आफ्नो ���� 

र �मताह� प्रदश�न गन� सक्छन् र नाग�रक र 
�वसायह� बीच ब�सां�ृितक जाग�कता बढाएर 

जीव� जीवन िबताउन सक्छन्, िवदेशी 
बािस�ाह�सँग स�ारलाई सहायता गद�  र 

आरामदायी जीवनको वातावरण िसज�ना गन� सक्छन्। 
िकनभने घट्दो ज�दर र बु�ौली जनसं�ाका 
कारण िवदेशी बािस�ाह�ले स्थानीय समुदायमा 

मह�पूण� भूिमका खेल्ने अपे�ा ग�रन्छ।



िवदेशी नाग�रकको सं�ामा प�रवत�न
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…6% वा बढी

…5 ~ 6% भ�ा कम

…4 ~ 5% भ�ा कम

…3 ~ 4% भ�ा कम

… 2 ~ 3% भ�ा कम

…1 ~ 2% भ�ा कम

…0 ~ 1% भ�ा कम

यो शहरका िवदेशी बािस�ाह�म�े लगभग 1,600, वा 15% भ�ा बढी, िशगोको सासागावा 
�ेत्रमा बस्छन्। तर, �ेत्र अनुसार जनसं�ामा िवदेशी नाग�रकको प्रितशत हेदा� सबै �ेत्रमा सन् 
2016 को तुलनामा वृ�� भएको दे�खन्छ। िवदेशी नाग�रक आफ्नो बसोबास गन� ठाउँ बढी 
छ�रएका छन् भ�े स�ेत गछ�  ।

<माच� 2016 को अ� स�>

<माच� 2021 को अ� स�>

अ�ागमन कानून सन् 1990（1990बष�）मा प�रमाज�न भएदे�ख, 
दोस्रो र तेस्रो पु�ाका जापानी अमे�रकीह� र उनीह�का 
प�रवारका सद�ह�लाई रोजगारी र अ� गितिविधह�मा कुनै 
प्रितब� िबना नै बसोबासको �स्थित प्रदान ग�रएको िथयो, र 
ब्रािजल र अ� दि�ण अमे�रकी देशह�बाट काम गन� उ�े�का 
लािगजापान आउने िवदेशीह�को सङ्�ामा वृ�� भएको िथयो।

सनबष�को2008 को लेहमन सक अथवाबष�（बष�）को गे्रट ई� जापान भूक� को प्रभाब वा अ� कारणले गदा� 
िवदेशी नाग�रकको सं�ा यसको चरम िबन्दुको तुलनामा उ�ेखनीय �पमा घटेको छ।

(मािनस)

िभयतनामबाट मु�तया प्रािविधक इ�न�का �पमा र नेपालबाट मु�तया िवदेशी 
िव�ाथ�को �पमा आउने िवदेशी नाग�रकको सङ्�ामा उ�े� बृ�� भएकाले 
पिछ�ा वष�ह� मा िवदेशी नाग�रकको सं�ा फे�र बढेको छ ।

(प्र�ेक वष� को माच�को अ�मा)



यो�ाइची शहर ब�सां�ृितकता प्रव��न योजना

I. एक ब�सां�ृितक समुदाय िसज�ना गन�
हामी ब�सां�ृितक स�ाव र सामुदाियक िवकासको जाग�कता प्रव��न गछ� 
जसमा िवदेशी नाग�रकह� जापानीज नाग�रकह�सँग सँगै सहभागी �न्छन्।

(1) ब�सां�ृितक सहअ���को चेतना िसज�ना गन� 
☆ मानव अिधकारप्रित नाग�रकको स�ानको चेतना िसज�ना गनु�होस्
☆ सां�ृितक िविवधताको स�ान गन� र सहअ���को समझलाई बढावा 

िदने
☆ बािस�ाह� बीच आमने सामने स�� स्थापना गन�

(2) �ेत्रीय िवकासमा सँगै सहभागी बनौ ँ
☆ ब�सां�ृितक स�ु�ता प्रव��न गन� मानव संसाधनको पिहचान र 

िवकास गन�
☆ िवदेशी नाग�रकह� �त� र स्थानीय समुदायको सिक्रय सद� �न 

स�े वातावरणको सृजनालाई बढावा िदने
☆ नगरपािलका प्रशासनमा िवदेशी नाग�रकह�को िवचार प्रितिब��त गन� 

प्रणाली िसज�ना गन�

(3) िविवधता माफ� त समुदायका लािग नयाँ आकष�णह� िसज�ना गद�
☆ िविवधताको अिधकतम उपयोग गरेर �ेत्रको नयाँ आकष�ण िसज�ना गन�

II. सहज संचार िसज�ना गन�
िवदेशी बािस�ाह�लाई दैिनक जीवनको लािग आव�क प्रशासिनक र अ� 
सेवाह�, दैिनक जीवनमा परामश�, जापानीज समाज र सं�ृितको बुझाइको 
प्रव��न, र जापानीज भाषा अ�यनको लािग सहायता गन�छौ।ं

(1) जानकारी कुनै पिन समयमा उपल� छ र तपाईं परामश� गन� �त� �पमा 
गन� स�ु�न्छ
(सिजलो जापानीज र ब� भाषाह�मा सूचना प्रावधान र परामश� प्रणाली
स�ार प्रणालीको सुधार)
☆ प्रशासिनक र दैिनक जीवनको लािग आव�क अ� सेवाह�मा 

िव�सनीय �पमा जानकारी प्रदान गद�छ
☆ प्रशासिनक काया�लय र परामश� सेवाह�मा �ा�ा र अनुवाद सेवाह� 

प्रदान गद�छ
☆ िवदेशी नाग�रकह�को लािग परामश� सेवाह� प्रदान गद�छ
☆ ICT र AI ज�ा प्रिविधह� प्रयोग गनु�होस्

(2) जापानको बारेमा जा�ुहोस्, जापानीज सु�ुहोस्/लेख्नुहोस्/बोल्नुहोस् 
(जापानीज भाषा अ�यन र जापानीज समाज र सं�ृित को बुझाई को 
प्रव��न)
☆ िवदेशी बािस�ाह�मा जापानीज भाषा िस�े बारे चेतना जगाउने र 

ितनीह�लाई जापानीज भाषा िस�े अवसरह� प्रदान गद�छ
☆ िवदेशी नाग�रकह� माझ जापानीज समाज र सं�ृित को समझ को 

प्रव��न
☆ जापानीज भाषा, इ�ािदको अ�यन माफ� त जापानीज र िवदेशी 

नाग�रकह� बीच आपसी समझदारी र आदानप्रदानलाई गिहरो बनाउने

III. आपसमा आरामदायी जीवनको वातावरण 
िसज�ना गन�

हामी बाल हेरचाह, िश�ा, श्रम, िचिक�ा हेरचाह, �ा� हेरचाह, बीमा, पे�न, 
क�ाण, आवास, र अ� प्रणालीह�को बारेमा चेतना प्रव��न गन�, र सहज 
प्रशासिनक सेवाह� प्रदान गन�, साथै िवपद् रोकथामको चेतना जगाउने काम 
गन�छौ।ं

(1) बालबािलकाको भिव�का लािग (ब�ा �का�उने अथवा िश�ा)
☆ िशशु र बाल ब�ाह�को लािग सहायता
☆ िव�ालय भना� आिदका लािग सहायता,।
☆ िव�ालय र क�रयर िवकासमा जापानीज भाषा र अ� िवषयह� 

िस�का लािग सहायता
☆ िव�ालय पिछको िसकाइ र ब�को लािग ठाउँ उपल� गन� सहायता
☆ िविभ� धािम�क र सां�ृितक पृ�भूिमका ब�ाह�को लािग िवचार

(2) सुरि�त काम (रोजगार र श्रम)
☆ िवदेशी नाग�रकह�को लािग काम गन� वातावरण स��ी सहायता 

प्रदान गन�
☆ स्थानीय समुदायह�मा अ�रा�ि�� य िव�ाथ�ह�को रोजगारी प्रव��न गन�

(3) मानिसक शा��का साथ बाँ� (िचिक�ा हेरचाह, �ा� सेवा, बीमा, पे�न 
, क�ाण, आवास, आिद)
☆ सिजलै बु� सिकने जापानीज र अ� भाषाह�मा दैिनक जीवनसँग 

स���त िविभ� प्रणालीह�मा जानकारी प्रदान गन�
☆ परामश�को सामग्री अनुसार उपयु� प्रितिक्रया, प्रिक्रयाह�, आिद 

परामश� काउ�रमा स�ालन गन�
☆ ICT र AI ज�ा प्रिविधह� प्रयोग गनु�होस्

(4) आपतकािलन अवस्थाह�को लािग तयारी (िवपद् रोकथाम, अपराध 
रोकथाम, जीवन सुर�ा, संक्रामक रोग िनय�ण, आिद)
☆ िवदेशी बािस�ाह�लाई प्रकोप रोकथाम, अपराध रोकथाम, जीवन 

सुर�ा, र संक्रामक रोगह� िव�� प्रितरोधी उपायह� प्रदान गन�

आधारभूत िस�ा�: यो�ाइचीका नाग�रकका �पमा सबै मािनसह� एकअका�लाई सहायता गद� , एकअका�लाई मा�ता र 
स�ान गद� , राि�� यता, जातीय र सं�ृितमा रहेको िभ�तालाई समृ��को �पमा प्रयोग गद�  सँगै ब� स�े समाजको अनुभूित 
गन�।

IV. िस�ायोिसस प्रव��न गन� प्रणालीको िनमा�ण
ब�सां�ृितक सहअ��� प्रव��न गन�, हामी हाम्रो सहरको प्रणालीमा सुधार 
गन�छौ ंर बृहत् प्रयासह� प्रव��न गन�छौ,ं साथै िवदेशी बािस�ाह�को ठूलो 
जनसं�ा भएको सहरह�को स�ेलन र अ� स���त संस्थाह�सँग राि�� य 
सरकार र अ�लाई सुधारका लािग लिबङ गन� स���त संस्थाह�सँग काम 
गद�छौ।ं

(1) ब�सां�ृितक सहअ��� प्रव��न गन� प्रणाली िनमा�ण 
☆ शहरमा प्रणाली र �ापक प्रयासह�को िवकासलाई बढावा िदने
☆ प्रणाली सुधार गन� सरकार, इ�ािदलाई लिबङ गन�

(2) ब�सां�ृितक सहअ���को लािग आधार िसज�ना गन�
☆ ब�सां�ृितक सैलुनह�मा प्रयासह�
☆ ब�सां�ृितककुरा ह�को अधान प्रधान सुिवधाह�को िवकास

यो�ाइची शहर ब�सां�ृितकता प्रव��न योजना
यो�ाइची िसटी अिफस होमपेज
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/
contents/1490616597743/index.html



काय� ल�ह�को सेट
ब�सां�ृितक गितिविधह� प्रव��न गन�, हामीले आधारभूत �� I दे�ख III स� स�ोधन गन� ल�ह� स्थािपत गरेका छौ।ं

I. एक ब�सां�ृितक समुदाय िसज�ना गन�

आइटम मानक मू� ल� मू�

नाग�रक प्र�ावली (जापानी नाग�रकह�का लािग) मा "
ब�सां�ृितक सहअ��� " को श�/िवचारको बारेमा "मलाई धेरै
थाहा छ" वा "मलाई थोरै थाहा छ" भ�े जवाफ िदने
उ�रदाताह�को प्रितशत।

28.7% 50.0%

2020 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

2025 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

नाग�रक सव��णमा (िवदेशी बािस�ाह�का लािग) चाडपव�ह�,
सरसफाई गितिविधह� र िवपद् अ�ासह� (जसले "सहभािगता"
वा "किहलेकाही ं सहभागी" भनी जवाफ िदए) ज�ा सामुदाियक
काय�क्रमह�मा भाग िलने उ�रदाताह�को प्रितशत।

50.4% 60.0%

2020 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

2025 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

Ⅱ. सहज संचार िसज�ना गन�

आइटम मानक मू� ल� मू�

जापानीज भाषा िस�े िवदेशी कम�चारीह�लाई सहयोग प्रदान गन�
�ावसाियक प्रित�ानह�को प्रितशत

32.3% 40.0%

2020 िमए िप्रफे�र
जापानीज भाषा िश�ा सव��ण

आिथ�क बष� 2025 सव��ण
<सव��ण िविध अिनिण�त>

Ⅲ. आपसमा आरामदायी जीवनको वातावरण िसज�ना गन�

आइटम मानक मू� ल� मू�

नाग�रक प्र�ावली (िवदेशी नाग�रकह�को लािग) मा यो�ाइची
शहरमा ब� जारी रा� चाहन्छु भनी जवाफ िदने उ�रदाताह�को
प्रितशत

76.4% 80.0%

2020 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

2025 आिथ�क बष�
जनचेतना सव��ण

ब�सां�ृितक सहअ���को अनुभूित गन�

ब�सां�ृितक सहअ���मा नाग�रकको मु� भूिमका �न्छ।
समुदायमा बसोबास गन� नाग�रकह�बीच छलफल र एकअका�लाई बुझ्नु
ब�सां�ृितक समाजको प्रा��तफ� को एउटा कदम हो।

अक�तफ� , सहर (सरकार) ले आधारभूत दश�न र चार आधारभूत
��ह�मा आधा�रत ब�सां�ृितक समाज साकार गन� िविभ�
प�रयोजना र सहयोग उपल� गराउनेछ (अिघ�ो पृ� हेनु�होस्)।

यसबाहेक, ब�सां�ृितक स�ुि�लाई प्रव��न गन� िविभ� िनकायह�,
ज�ै बािस�ा संघह�, िविभ� �यंसेवी समूहह� र एनपीओह�, र
िवदेशी बािस�ाह�ले काम गन� क�नीह�ले सरकार र िविभ�
संस्थाह� स���तह�सँग सिक्रय �पमा सहयोग, सहकाय� र िवचार
आदानप्रदान गन� आव�क छ।

िविभ� �ा��ले आफ्नो िवचार र �ानलाई एकअका�मा �ाएर
एकअका�लाई सहयोग गना�ले ब�सां�ृितक समाजको िनमा�ण �नेछ।

सोधपुछ ब�सां�ृितक स�ाव प्रव��न काया�लय, नाग�रक जीवन प्रभाग, यो�ाइची शहर
1-5 सुवा नगर , यो�ाइची शहर, 〒510-8601, जापानTel: 059-354-8114 FAX: 059-354-8316
e-mail: kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

नाग�रकह�

बािस�ा संघ
�यंसेवकह�

NPO, 
क�नीह�, 

आिद।

शहर
(प्रशासन)
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