
① स्थानीय बासिन्दाहरू या कम्पनीहरू, NGO आसिलाई लसित गरि अध्ययन गोष्ठीको आयोजना 

② सिफेक्चिको सििेशमा अिस्स्थत कायाालयहरु इत्यासि उपयोग गिेि बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको ििृसिहरूको बोध

③ बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वलाई िाकाि पाने उदे्दश्यले सशिाको ििर्द्ान

④ घृसित सिप्पिी इत्यासि िम्बस्ित इन्टिनेिको भेिभािपूिा लेखन मासथ सनगिानी कायाान्वयन 

① अिो भ्वाइि िर ान्सलेििको ियोग या स्वयांिेिक िोभाषेहरूलाई तोकेि िुई-तसफा  िांचािलाई बढािा

② सिपिीय कुिाकानी माफा त बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको चेतनाको ििर्द्ान

③ सििेशी बासिन्दाहरूको िांख्या दु्रत गसतमा बसढिहेको िेत्रहरूमा नमूनाको रुपमा गरिएका ियत्नहरूको बािेमा जानकािी ििाह

④ िमू्पिा सिफेक्चिमा बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको िाताििि सिजानाको ििर्द्ान

① सिद्यालयमा जापानी भाषा सशिा ििाली स्थापना गने ि सिद्यालयका कमाचािीहरूको तासलम कायाान्वयन

② िाथसमक तथा सनम्न माध्यसमक सिद्यालयहरुमा िभािकािी जापानी भाषा सनिेशन, ि बहु-िाांसृ्कसतक सशिा किो हुनु पने भने्न बािेमा व्यािहारिक अनुििान

③ "सिशेष पाठ्यक्रम" िािा जापानी भाषा सनिेशन

④ जापानी भाषाको िमता िुधाि गना जापानी भाषा सनिेशन िपोिा स्टाफहरू तोके्न

⑤ मातृ भाषाका सशिा िाथै मातृ िांसृ्कसतको लासग िूचना ििाि आधािहरूको लासग िमथान

⑥ िैसनक जीिनमा िुििा जालको रूपमा बस्न ि काया गने ठाउँ सिजाना गने ििर्द्ान

⑦ स्थानीय तििबाि जापानी भाषा सशिाको िृस्र्द्

① जापानी भाषा सनिेशनको आिश्यकता भएका सििेशी पृष्ठभूसम भएका बालबासलका ि सिद्याथीहरूलाई लसित "बाल बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्व िहयोगी" तोके्न

② सििेशी पृष्ठभूसम भएका बालबासलकाको सिद्यालय भनाा िहयोग, जापानी भाषा सनिेशन या करियि मागािशानिांग िम्बस्ित जानकािीको िािधान ि शैसिक पिामशाको कायाान्वयन

③ करियि पिामशा , अध्ययन पिामशा , ि िहयोसग िांघिांस्थाहरूको परिचय जिा "बाल बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्व िांयोजक" िािा ििान गरिने िहायताको िृस्र्द् 

④ "सििेशी पृष्ठभूसम भएका बालबासलकालाई स्वीकाि गने ह्यान्डबुक" मा आधारित  सिद्यालयका कमाचािीहरूको तासलम कायाान्वयन

⑤ सिफेक्चिल हाई सू्कलहरूमा भनाा पश्च्यात अध्ययन िहायता ििान गनाको लासग सिशेष कोिा चयनलाई बढािा

⑥ सििेशी सिद्याथीहरू जाने िाँझकासलन “नाइि” जुसनयि हाई सू्कलहरुको िमृस्र्द्

⑦ आसथाक काििले गिाा सिद्यालय जान कसठनाइ भएका सिद्याथीहरूको लासग िहयोग

⑧ सििेशी सिद्यालयहरू िञ्चालन गनालाई िमथान, ि स्थानीय बासिन्दाहरूिांगको आिानििानका गसतसिसधहरूलाई िमथान

 ① अन्तिाासरर य सिद्याथीहरु चयन पिीिा इत्यासि माफा त सिफेक्चिल सिश्वसिद्यालयहरूमा सििेशी सिद्याथीहरूको स्वीकृसतलाई बढािा

② अन्तिाासरर य सिद्याथीहरूको अध्ययन गसतसिसधहरूलाई छात्रिृसि इत्यासिले िहयोग

③ अन्तिाासरर य सिद्याथीहरूको सिफेक्चिका कम्पनीहरूमा िोजगािको ििर्द्ान

④ सििेशी तथा सििेशी िम्बर्द् कम्पनीहरू ि िि सििेशी जनशस्िको आकषािलाई  ििर्द्ान

⑤ सिफेक्चिका कम्पनीहरुमा िि सििेशी जनशस्िको व्यािहारिक उपयोगलाई िमथान

① सिद्यालयमा फिक िांसृ्कसतहरू बुझ्नको लासग िेििा ि मनोिृसिलाई बढािा

② सििेशी भाषा सशिि िहायक (ALTs) को उपयोग गिेि बालबासलकाको भाषा ि िांचाि कौशलको िुधाि

③ अन्तिाासरर य आिानििान माफा त अन्तिाासरर य ज्ञान िाप्त गना िके्न ि िहज िञ्चाि ििर्द्ान गना िके्न जनशस्िलाई बढािा

④ भसगनी शहिहरुमा सिफेक्चिल एक्सचेन्ज िमूहहरू तोकेि स्थासनय तह िम्मको आिानििानलाई बढािा

⑤ सििेशी परििेक्ष्यबाि बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्व िमाजको ििर्द्ान

⑥ सिफेक्चिल सिश्वसिद्यालयहरूमा अांगे्रजी भाषामा  सलन िसकने क्लािहरुलाई िमृर्द् बनाउने ि अन्तिाासरर य सिद्याथीहरूिांगको आिानििानलाई बढािा

⑦ सििेशी तथा सििेशी िम्बर्द् कम्पनीहरूिांग िूचना आिानििानका अिििहरू सिजाना गरि,  सिद्याथीहरूको सिश्वव्यापी व्यापाि िसतको बुझाइलाई िमृर्द्

⑧ सिफेक्चिमा पयािन उद्योगको नेतृत्व गने सिश्वव्यापी जनशस्िलाई िसशिि

① िशािसनक जानकािी तथा जनजीिनिांग िम्बस्ित जानकािीहरुको बहुभासषकिि, िाथै "िसजले जापानी भाषा" मा ििाििको असभिृस्र्द्

② SNS मा बहुभाषी जानकािी ििाििको असभिृस्र्द्

③ अिो भ्वाइि िर ान्सलेििको ियोग गरिएका िुई-तसफा  िांचािको ििर्द्ान

④ "ििल जापानी भाषा" मा जानकािी िािधानको ििर्द्ान

⑤ िसजलै बुझ्न िसकने नोिेशनमा िूचना िािधानको िचािििाि

① सििेशी बासिन्दाहरूले भोगे्न चुनौसतहरूको िामना गना बहुभासषक पिामशाको असभिृस्र्द् 

② सििेशीहरुलाई “स्थान” उपलब्ध गिाउने सििेशी िमुिायहरु या सििेशीहरुलाई िहयोगी िमूहहरूलाई िमथान 

③ नगिपासलका आसिमा पिामशा ििालीको सिकाि ि असभिृस्र्द्लाई िोत्साहान

④ िेत्रीय अन्तिाासरर य केन्द्रहरु, NPO, NGO, आसिको पिामशा काउन्टिहरू बीच िहयोग ि िूचना आिानििानलाई बढािा

⑤ अिो भ्वाइि िर ान्सलेििको ियोग गिी स्थासनय पिामशा िमथानका ियािहरूको िेसत्रयरुपमा  िचािििाि गने कुिालाई बढािा

①  जापानी भाषा, जापानी िांसृ्कसत ि चालचलनहरूबािे सिके्न अिििहरूको िािधानको ििर्द्ान

②  सिफेक्चिको िते्यक िेत्रमा नमूना परियोजना सिकाि गरि, परिसचत बिोबाि गने िेत्रहरुमा जापानी भाषा सिके्न ििालीको स्थापना

③ जापानी भाषा, जापानी िांसृ्कसत ि चालचलनहरुिांग िम्बस्ित सशिि िामग्रीको सिकाि

④ जापानी भाषा किाहरूमा सििेशीहरू बासिन्दाहरुको िहभासगताको ििर्द्ान

⑤ स्थानीय जापानी भाषा किाहरूलाई िमथान

⑥ जापानी भाषा सशिक, िांयोजक ि स्वयांिेिकहरूको िसशिि

① मासनिको आधािको रूपमा िहेको सचसकत्सा िांस्थाहरू इत्यासिले उपयुि भूसमका खेल्न िकून भसन ििालीको सिकािलाई िमथान

② ICT िसिसधको उपयोग ि सचसकत्सा िोभाषे ििालीको सनमाािको लासग सिचािसबमशा

③ बहुभाषामा िेिा ििान गने िके्न सचसकत्सा िांस्थाहरूको िूचना िािधान ििालीहरूको िचाि ििािलाई बढािा

④ जापानको िामासजक कल्याि ििालीको बािेमा िचाि ििाि

⑤ बाल-पालनपोषि या कल्यािकािी िेिाहरूका लासग िसक्रयाहरु तथा िामाग्रीहरुलाई बहुभाषामा जानकािी िािधानको ििर्द्ान

① घि-कोठा भाडामा सिन अस्वीकाि गने जिा मानि असधकाि उल्लङ्घनको जोस्खम भएको खण्डमा , कानुनी मासमला बू्यिो जिा िम्बस्ित िांस्थाहरूलाई तुरुन्त िम्पका  गने जिा उपायहरूलाई ििर्द्ान

② जीिनयापनको स्थासयत्व िुसनसित गना सििेशी नागरिकहरूलाई घि-कोठा भाडामा सिन तयाि हुने भाडाका आिािहरुको जानकािी िािधानलाई बढािा 

③ सििेशी नागरिक भएकै काििले िाना घि-कोठा भाडामा सिन अस्वीकाि गने कुिाको िमाधान गनेको लासग मानि असधकाि तथा बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको बािेमा जागिि 

④ जीिनशैलीका सनयमहरू, चालचलनहरू आसिको बािेमा जानकािी िािधानको नमूना िेत्रलाई िमू्पिा सिफेक्चिमा फैलाउनको लासग िचािियाि

① कपोिेि कन्सले्टन्सी डेस्कको बृस्र्द् गिै सििेशी नागरिकहरुको िोजगािी ििर्द्ान

② िासिसधक इन्टना िसशिि ििालीलाई अनुकूलन गना कम्पनीहरू, िेत्र तथा िशािनहरूको िहकायालाई बढािा

③ िोजगाििाताहरू इत्यासिका जागरूकता सनमाािलाई बढािा

④ श्रम मापिण्ड सनिीिि कायाालय आसिको िहयोगमा िुिसित , स्स्थि ि उपयुि िोजगािीको ििर्द्ान

⑤ सििेशी जनशस्ि स्स्वकाने ििाली स्थापना गना ििकािलाई अनुिोध 

⑥ िािाजसनक िोजगाि िुििा कायाालयहरू आसििांगको िहकायामा िोजगािी ि िमता सिकािलाई िहायता

⑦ िोजगािीको लासग आिश्यक जापानी भाषा सशिाको िृस्र्द्लाई ििर्द्ान

⑧ अन्तिाासरर य सिद्याथीहरूलाई सिफेक्चिका कम्पनीहरूमा इन्टनासशप गने िाताबििको सिजाना

① ििकािी कायालयहरुका सिभागहरू ि स्थानीय बासिन्दाहरूको िसमसतहरूिांगको िहकायामा िामान्य बेलाबािै सििेशीहरूको िांख्या बुझे्न ि जानकािी फैलाउने आसिको ििर्द्ान

② सििेशीहरू नागरिकहरुलाई लसित सिपि्को बेलामा िुिसित हुनको लासग गरिने सिपि् िोकथाम अभ्याि या िहायता अभ्यािहरूको कायाान्वयन 

③ सिसभन्न भाषाहरूमा सिपि् जानकािी या आपतकालीन जानकािी पठाउने ििालीहरूको उपयोगलाई बढािा

④ ठूलो से्कलका सिपि्हरुलाई ध्यानमा िास्ख बहुभासषक िहायता केन्द्रहरुको स्थापना 

⑤ सिसभन्न भाषाहरु तथा "ििल जापानी भाषामा" मा सिपि् िम्बस्ि जानकािीहरुको ििािि

⑥ सिपि्को बेलामा िूचना ििािि, िुििा पुसरकिि, ि िहयोग गसतसिसधहरूिांग िम्बस्ित ििाली सिकािलाई ििर्द्ान

⑦ आपतकालीन आश्रय स्थलहरूलाई अनुमान गरिएका िञ्चाि उपकििहरूको सिकाि तथा  अिो भ्वाइि िर ान्सलेििको परिचय गने जिा परिषृ्कत िमथान 

① िांक्रामक िोग िोकथामका जानकािीहरुलाई धेिै भाषाहरूमा या "ििल जापानी भाषा" मा उपलब्ध

② इन्टिनेि आसिमा भेिभािपूिा लेखनको अनुगमन गरि, सनिािक िभािलाई ििर्द्ान

③ सििेशी िमुिाय या िहयोगी िमूहहरू आसिलाई नयाँ जीिन शैली िसत लसित बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको ियािहरूलाई बढािा

④ सचसकत्सा, काम आसिको जानकािीहरुलाई बहु-भाषामा या "ििल जापानी भाषा" मा ििािलाई शिि

⑤ िांक्रमि फैसलएको बेला िूचना ििािि ि िमथान गसतसिसधहरूलाई बढािा

⑥ िम्बस्ित िांघिांस्थाहरूिँगको िहकायामा बहुभासषक पिामशा ििालीको असभिृस्र्द् 

⑦ सििेशी सिद्यालयहरूको सिद्यालयको शैसिक गसतसिसधहरूको सनिन्तितालाई लसित िांक्रामक िोग सनयन्त्रि ियािहरूको लासग िमथान

⑧ सििेशी सिद्यालयहरूको रिमोि क्लािहरुको लासग िाताििि िुधाि गना ियािहरूको िमथान

① िशािन या अन्तिाासरर य केन्द्र, सििेशी िमुिाय या िहयोसग िमूह इत्यासिको ििाली असभिृस्र्द्लाई ििर्द्ान

② सििेशी िमुिाय या िहयोगी िमूहहरूबाि िल्लाहिुझाब सलने अिििहरू िुिसित 

③ सििेशी िमुिाय या िहयोगी िमूहहरू आसिको िूचना आिानििान ििर्द्ान गना िञ्जाल िुदृढीकििलाई िहयोग

④ सििेशी िमुिाय या िहयोगी िमूहहरू आसिको आिानििान कायाक्रमहरूलाई िमथान ि िहभासगतालाई ििर्द्ान

⑤ सििेशी बासिन्दाहरू ि िमथान भूसमकामा हुने स्थासनय बासिन्दाहरू बीचको म्यासचङ्ग िपोिा बािेमा सिचाि सिमशा

⑥ नमूना िेत्रमा स्थानीय गसतसिसधहरूमा िहभासगता ििर्द्ान गने ियािहरूको अनुमोिन, ि अन्य िेत्रमामा जानकािीको ििािि

① िसशिि आसिको माध्यमिािा सििेशी बासिन्दाहरु िमथानको सलडि बने्न जनशस्ि सिकािलाई बढािा

② स्थासनय िेत्रमा बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको िमथान गने स्वयांिेिकहरूलाई िोत्साहन

③ बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्वको िामुिासयक सिकािमा अन्तिाासरर य िम्बि िांयोजक (CIR) ि सििेशी भाषा सशिि िहायक (ALT) को िहभासगताको ििर्द्ान

④ बहु-िाांसृ्कसतक िहअस्ित्व ििर्द्ान गने सििेशी िमुिायहरूलाई िमथान
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6 प्रयासका संयन्त्रहरु

प्रमुख रणनीतिहरु

ह्योगोको समावेशीिा (इन्क्लुजन) मा समृद्ध बहु-सांसृ्कतिक समाजको अनुभूति जसमा तप्रफेक्चरका नागररकहरू जोतिएर एकैसाथ यस के्षत्रको तवकासका लातग तवश्वव्यापी 

तवतवधिा (िाइभतसिति) को उपयोग गरी सतिय भूतमका खेल्न सक्छन्।

1 बहु-स ांसृ्कतिक सहअस्तित्वको ज्ञ नको 

(1) बहु-स ांसृ्कतिक सहअस्तित्वको

महत्वको प्रस र र प्रबुद्धि  

(2) प्रते्यक के्षत्रको व ितवक अवस्थ  

अनुस र व ि वरण सृजन  गरी सूचन  

(1) तवदेशी पृष्ठभूतम भएक  

ब लब तलक क  ल तग ज प नी भ ष  

तशक्ष , म िृभ ष  तशक्ष  आतदको प्रवद्धद्धन

2 तवतवध सांसृ्कतिहरूल ई बुझेर सतिय 

भूतमक  खेल्न सके्न व्यस्तिहरुको तवक स

(2) तवद्य लयम  स्वीक र गने प्रण लीको 

स्थ पन  र अध्ययन गने अवसरहरूको 

(3) तवदेशी तवद्य थी र व्यवस यक  

जनशस्तिल ई स्वीक र गने प्रण लीको 

(4) ह्योगोब ट तवश्वव्य पी जनशस्ति र 

अन्तरके्षत्रीय अन्तरतिय को  बा व 

3 बस्न र क म गनद्ध सतजलो जनजीवनको 

पूव द्धध रको तवक स

(2) बहुभ षी पर मशद्ध प्रण लीको

अतभवृस्तद्ध

(1) ज नक री प्र वध नको बहुभ षीकरण

(3) ज प नी भ ष  िथ  ज प नी सांसृ्कति 

र च लचलनहरुसँग सम्बन्धी अध्ययन 

(4) तचतकत्स , स्व स्थ्य र कल्य णक री 

सेव हरूको व ि वरणीय सुध र

(5) सुरतक्षि आव सको व ि वरणीय 

सुध र

(6) रोजग री सम्बन्धी सह यि  र 

व ि वरणीय अतभवृस्तद्ध

(7) तवपद् रोकथ मको ब रेम  चेिन  

जग उने र प्रकोपको बेल को सहयोग 

(8) सांि मक रोग रोकथ मको ब रेम  

ज गरूकि  र सांि मक रोगहरु सांग 

स मन  गने प्रण लीको तवक स

(1) तवदेशी ब तसन्द हरूको स्थ नीय 

गतितवतधहरूम सहभ तगि को प्रवद्धद्धन

(2) बहु-स ांसृ्कतिक सहअस्तित्वम  क म 

गने जनशस्तिको बा व 

4 जोकोतह सहभ तग हुनसके्न एक जीवन्त 

समुद यको तवक स


