
 

 

 
 

तो�समा नगर: बहुसांस्कृ�तक 
सहअिस्थत्व प्रवद्र्धनको आधारभूत 

नी�त 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सन ्२०१९ साल माचर्  
तो�समा नगर  



 

2 

शब्दावल� 
 

* बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व भन्नाले ‘रािष्ट्रयता र जा�तयतामा �भन्नता भएका मा�नसहरूले एक 
अकार्का सांस्कृ�तक �भन्नता स्वीकाद� समान सम्बन्ध �नमार्ण गद� स्थानीय समदुायको सदस्यको 
रूपमा सँग ैजीवन बाँच्न’ु हो। 

 (“बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको प्रवद्र्धन सम्बन्धी अध्ययन समहूको प्र�तवेदन” (सन ्२००६, आन्त�रक 
मा�मला तथा सचंार मन्त्रालय) 

* यस आधारभतू नी�तमा, सव��णको शीषर्क अथवा स्रोत सामग्रीमा उिल्ल�खत शब्दहरू वा 
वाक्यांशहरूलाई उद्धतृ गदार् बाहेक ‘�वदेशी’ शब्द प्रयोग नगर� �नम्नानसुार प�रभा�षत ग�रएको छ। 

◇ ‘नगरवासी’ 
  तो�समा नगरमा बसोबास गन� वा काम गन� अथवा अध्ययन गन�हरू 
◇ ‘जापानी नाग�रक नगरवासी’ 
  जापानी रािष्ट्रयता भएको नगरवासी 
◇ ’�वदेशी नाग�रक नगरवासी' 
  जापान बाहेक अन्य �वदेशी रािष्ट्रयता भएको नगरवासी 
◇ ‘�वदेशी मलूको जापानी नाग�रक नगरवासी’ 
  १) सचूना �दई जापानी रािष्ट्रयता प्राप्त गरेको नगरवासी 
  २) बुबाआमामध्ये एक जना अथवा दवु ैजना �वदेशी मलूको जापानी रािष्ट्रयता भएको नगरवासी  
◇ ‘�वदेशी नाग�रक �नवासी’ 
  ‘�वदेशी नाग�रक नगरवासी'हरूमध्ये तो�समा नगरमा �नवासी दतार् गरेको व्यिक्त 
◇ ‘�वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासी’ 
  ‘�वदेशी नाग�रक नगरवासी’ तथा ‘�वदेशी मलूका जापानी नाग�रक नगरवासी’ 
 

यस आधारभूत नी�तमा प्रयोग ग�रएका शब्दहरूको प�रभाषा 
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I आधारभूत नी�त तजुर्माको ला�ग 
 
1 तजुर्माको पषृ्ठभू�म 
बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वलाई आन्त�रकतथा सचंार मन्त्रालयको “बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको 

प्रवद्र्धन सम्बन्धी अध्ययन समहूको प्र�तवेदन” सन ्२००६ मा रािष्ट्रयता आ�द �भन्नता भएकाहरूले 
एक अकार्लाई स्वीकाद� समान सम्बन्ध स्था�पत गर� स्थानीय समदुायको सदस्यको रुपमा सँग ैजीवन 
बाँच्न ुहो भनी प�रभा�षत ग�रएको छ। 
तो�समा नगरमा �वदेशबाट पयर्टकहरू थुप्रै आउने मात्रै होइनन,् �वदेशी नाग�रक �नवासीको सखं्या प�न 

वदृ्�ध हँुदै आएको छ। �बगतमा प�न �ब�बधता बोकेकाहरूलाई स्वीकार गद� �वकास भएको यस तो�समा 
नगरको इ�तहास छ। हाल तो�समा नगरमा �भयतनाम, नेपाल र म्यानमार लगायत ए�सयाका �व�भन्न 
मलुकुबाट आएका नगरवासीको सखं्या बढ्ने क्रम �तब्र छ।  
त्यस कारण अ�हलेसम्म अपनाउदै आएको अंगे्रजी, �च�नयाँ, को�रयाल� भाषामा सचूना प्रदान गन� 

त�रका र जापानी भाषा अ्ध्ययनको ला�ग ग�रएको सहयोगमा प�न �वषयवस्त ुर शैल� पुन�वर्चार गनुर् 
पन� टड्कारो आवश्यकता महससु ग�रएको छ। 
साथै अ�हलेसम्म �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीहरूलाई पुर् याउँदै आएको ‘सहयोग’ गन� शैल�को 

अलावा सहअिस्तत्वको दृिष्टकोणबाट सरोकारवाला स्थानीय �नवासीमा प�न ‘समझदार�, ‘वातार्लाप’, 
‘स�हष्णुता’ जस्ता तत्वहरूको मह�व बढ्दैछ। 
बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको प्रवद्र्धनको ला�ग �भन्न ससं्कृ�तबीचमा हुने आपसी प�हचानबाट आपसी 

समझदार�मा �वक�सत गराउनको कायर्क्रमहरूबीच एक-अकार्मा सयंोिजत हुनाले बहुसांस्कृ�तक 
सहअिस्तत्व सम्बन्धी वातावरण �वकास गनुर् पन� आवश्यकता बढ्ने अनमुान ग�रएको छ। 
�तनीहरूमा �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीहरूले जापानी भाषा �सक� जापानी सस्कृ�तलाई ग�हराईबाट 

बुझ्नका साथसाथ ैजापानी नाग�रक नगरवासीलाई �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीको आ-आफ्नो जीवन-
ससं्कृ�तलाई स्वीकान� स�हष्णुताको आवश्यकता पछर्। यसर� एक-आपसमा चेतना अ�भवदृ्�ध गराउँदै 
सहअिस्तत्वको भावन बुझ्न सक्ने बनाउन ुचुनौतीको रूपमा आएको छ। 
त्यसकारण यस नगरमा �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीप्र�तको सम्बोधन तथा अन्तसा�स्कृ�तक आदान-

प्रदान समेतको बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व प्रवद्र्धन आधारभतू नी�त तजुर्मा गन� भयो। 
यस नगरको “स्वशासनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी आधारभतू ऐन (सन ्२००६ सालको १ न.ं नगर ऐन)’ मा 

‘�ब�बधताप्र�त सम्मान’लाई मलू �सद्धान्तको रूपमा �लएको छ। 
यस ैसन्दभर्मा राज्यको बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको प�रभाषालाई अ�न यस नगरमा बस्ने �वदेशी 

नाग�रक �नवासीको सखं्या कुल �नवासीको १०%भन्दा ब�ढ भएको वतर्मान िस्थ�तलाई हृदयमं गर� 
�वदेशी नाग�रक नगरवासी तथा �वदेशी मलूका जापानी नाग�रक नगरवासीहरूमाकेिन्द्रत गर� 
बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व सम्बन्धी �वचार -�वमशर् ग�रयो। 
 
2 आधारभूत नी�तको स्थान  
यस आधारभतू नी�तको म�थल्लो तहको योजना “तो�समा नगर आधारभतू योजना २०१६-२०२५” को 

आधारमा तो�समा नगरमा ग�रने बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व कायर्क्रमलाई पुनः तजुर्मा गर� अझ अगा�ड 
बढाउनको ला�ग यस आधारभतू नी�त रहेको छ।
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आधारभूत नी�तको स्थान 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सम्बिन्धत योजनाको अव�ध 
२०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० २०२१ २०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०२७ २०२८ २०२९

H28 H29 H30 H31

आधारभूत योजना (पूवार्धर्)  आधारभूत योजना (उ�राधर्)

बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व प्रवद्र्धन आधारभूत नी�त

प्र�त�बम्ब

सामुदा�यक स्वास्थ्य तथा कल्याण योजना

बालबा�लका प्लान
( एक�कृत) बालबा�लका प्लान

बालबा�लका र युवा योजना 

 (पूवार्धर्) �श�ा �भजन २०२० ( उ�राधर्) �श�ा २०२०(उ�राधर्) �श�ा �भजन

आधारभूत योजना 

सामुदा�यक स्वास्थ्य तथा कल्याण योजना

बालबा�लका प्लान

सामुदा�यक 
स्वास्थ्य तथा 
कल्याण योजना

बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व 

 
 
II वतर्मान िस्थ�त र चुनौती 
 
1 �वदेशी नाग�रक �नवासीको अवस्था 
तो�समा नगरमा धेरै ए�शया मलूका, २०-२९ उमेर वगर्का, �वदेशी �बद्याथ� र एकल प�रबारका �वदेशी 
नाग�रक �नवासीहरू बसोबास गरेका छन।् केह� बषर्यता ब�सर्क २,००० भन्दा ब�ढ सखं्या वदृ्�ध भइरहेको 
छ। साथै �वदेशी नाग�रक �नवासीहरूको बहुराष्ट्र�करण (१०० भन्दा ब�ढ देश) प�न भइरहेको छ। 

तो�समा नगर: आधारभूत 
योजनाा २०१६-२०२५ 

【राज्य】 

बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व 
प्रवद्र्धन प्लान 

【टो�कयो महानगर】 

टो�कयो महानगर�य बहुसांस्कृ�तक 

सहअिस्तत्व प्रवद्र्धन �दग्दशर्न 

तो�समा नगरको आगामी 
रणनी�त प्रवद्र्धन प्लान 

 

・बालबा�लका प्लान 
・सामुदा�यक स्वास्थ्य 

तथा कल्याण योजना 
・�श�ा �भजन   आ�द 

तो�समा नगर स्वशासनको प्रवदर्धन सम्बन्धी आधारभतू वाडर्ऐन �व�वधता सम्मानको 
 

तो�समा नगर बहुसाँस्कृ�तक 
सहअिस्तत्व प्रवद्र्धन 

आधारभूत नी�त 

समन्वय 
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○�वदेशी नाग�रक �नवासी: ३०,३८४ जना, कुल जनसखं्याको १०.५% (सन ्२०१८ नोभेम्बर १ मा) 
○रािष्ट्रयता अनसुार �वदेशी नाग�रक �नवासीको सखं्या (जना) 
・�च�नयाँ(१४,३२३), �भयतनामी (३,६३१), नेपाल� (३,४६३), को�रयन (उ�र र द��ण) (२,६५४), 
 म्यानमार (२,२६९), �फ�ल�पन्स (५१५), अमे�रका (४३९), थाई र फ्रान्स (२८५), 
 बंगलादेश (२७३) क्रमशः ब�ढ सखं्या भएका देशहरू हुन।्  
・गत ६ बषर्मा �भयतनामी �नवासी क�रब १३ गनुा, नेपाल� �नवासी क�रब ५ गनुा र म्यानमार �नवासी 

क�रब २ गनुाले बढेका छन।् 
・�वदेशी नाग�रक �नवासीका �नवास �ेत्रहरूमा सबभन्दा ब�ढ इकेबुकुरो, दोस्रो �हगासी-इकेबुकुरो र तेस्रो 

�कता-ओचुका आउँछ। 
・उमेरवगर् अनसुारको �नवासी सखं्या र अनपुातः २० शदे�ख २९ बषर्का सबभन्दा बढ� र कुल �नवासी 

सखं्याको क�रब आधा। 
・�भसाको प्रकार: ‘�वद्याथ�’ सबभन्दा बढ�। �वादेशी नाग�रक  �नवासीको पुग्नपुग आधा। 
・बसाइको अव�ध: ‘१ दे�ख २ बषर्’ सबभन्दा बढ�, त्यसप�छ ‘३ दे�ख ५ बषर्’ । 
・प�रवार सखं्याको आधारमा �वदेशी नाग�रक �नवासीको प�रवार सखं्याः ८०% भन्दा ब�ढ एकल प�रवार। 
 
2 मुख्य चुनौती 
 
〇 �वदेशी नाग�रक नगरवासीहरू खास गर� अंगे्रजी, �च�नयाँ र को�रयन भाषाबाहेक अन्य भाषा प्रयोग 

गन� नगरवासी र भखर्र जापान आएका �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीको ला�ग आवश्यक पन� 
दै�नक जीवन सम्बन्धी जानकार� पुग्न सकेको छैन। 

〇 �बदेशी नाग�रक आ�द नगरवासी जो भखर्र आएका छन,् उनीहरुलाई दै�नक जीवन यापन सम्बन्धी 
�नयम र व्यवस्था (जस्तै फोहरको वग�करण, कर प्रणाल�, स्वास्थ्य �बमा, इत्या�द) बुझेर �व�भन्न 
प्र�क्रया चलाउन क�ठन अवस्थामा हुने हँुदा स्थानीय �नवासीहरूसँग समस्या उत्पन्न हुने कारण 
बन्छ। 

〇 आफ्न ैदेशका नगरवासी समदुायम ैकाम वा जीवनले पूणर्ता पाउने हुनाले आदान-प्रादनको आवश्यकता 
महससु हँुदैन र जापानीहरूसँगको सहअिस्तत्वबोध उत्पन्न नहुने िस्थ�त कतैकत ैदे�खएको छ। 

 
III बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको मूलभूत अवधारणा 
  
बहुसाँस्कृ�तक सहअिस्तत्वको शहर �नमार्ण 

・जुनसकैु रािष्ट्रयता वा जा�तको होस ्वाडर्वासीहरूको आ-आफ्नो मलु्य र मान्यता हुन्छ। 

�वदेशीसमेतका �व�वध वाडर्वासीहरू एक आपसमा सम्मान गर� सरु��त भएर बस्न स�कने 

बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वलाई अ�घ बढाई सम्पन्न समदुायको �नमार्ण ग�रनेछ। 

・रािष्ट्रयता वा जा�तको सीमा पार गर� स्थानीय समदुायको सदस्यको रूपमा सहअिस्तत्वको 

प्रवद्र्धन गन� पहल ग�रनेछ। 

(“तो�समा वाडर् आधारभूत योजना २०१६-२०२५” बाट उद्धतृ) 
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IV बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वको मूलभूत कायर्क्रम 
 
 
 
 
(1) भाषा, �नयम आ�दको अध्ययनको ला�ग सहायता 
 जापानी भाषा क�ा जस्तो ठाउँमा भाषाको अध्ययन गनुर् �वदेशी नाग�रक नगरवासीको ला�ग जापानको 
समाजमा प्रवेशद्वार हुने अत्यन्तै महत्वपूणर् कुरा हो। 
 त्यहाँ जापानी भाषाका साथसाथै जापानमा बस्नको ला�ग आवश्यक पन� जापानको व्यवस्था र 
�नयमहरूको बारेमा जान्न अपे�ा ग�रन्छ। 
 यो �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीहरूले नगरवासीको रूपमा दा�यत्व, हक र अ�धकार बोध गनर्को 
ला�ग नाग�रकता �श�ा प�न हो। 
 यसको प्रवद्र्धनको ला�ग �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीहरूले आफ्नो काम वा �वद्यालयको अनकुुल 
�मल्ने गर� �सक्न जान सकुन ्भनी जापानी भाषा अध्ययनको अवसर वदृ्�ध गराइन्छ। 
 साथै त्यसको ला�ग स्वयसेंवक जस्तो नगरवासीहरूको सहभा�गताको ला�ग सहायता �ददैं जानेछ। 
 
(2) जानकार� उपलब्ध गराउन ेसंयन्त्र �नमार्ण 
 नगरले उपलब्ध गराउने जानकार�को सम्बन्धमा हालसाल पूव� ए�सया बाहेकका ए�सयाल� मलुकुहरूबाट 
आएकाहरूको सखं्या वदृ्�ध भएकोमा बहुभाषामा प्रसार गनर् �वचार ग�रनेछ। 
 त्यसका साथसाथै सामिजक सजंाल समेत �व�वध उपकरणको प्रयोग गरेर जानकार� सचंार गन� 
माध्यमको प�न �वचार गद� जानेछ। 
 झन ् स�ुम ढंगले जानकार� पुर् याउन  मह�वपूणर् सहयोग �दन सक्ने नगरवासी र सम्बिन्धत 
सघंससं्थासँग समन्वय गद� जानेछ। 
 �वशेष गर� �पप��को बेला �वदेशी नाग�रक नगरवासीलाई जानकार� पुर् याउने र नगर कायार्लयमा 
पी�डतहरूको खाँचो बताउन सक्ने मानवससंाधनको �वकासगन� बारे �वचार गद� जानेछ। 
 
(3) सहयोगी संघसंस्थाहरूसँको संयोजन 
 �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीलाई �दने सहायता सदुृढ�करणको ला�ग नगर�भत्र रहेका जापानी भाषा 
क� र सहयोगी सघंससं्थाहरूको बीचमा सजंाल �नमार्ण गनुर्मा सहयोग गनर्का साथै सयंोजन ग�रनेछ। 
 साथै �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीहरू जसले प�न सिजलोसँग जानकार� प्राप्त गनर् सक्ने गर� 
वा्रडले �दने सेवा, जापानी भाषा क� र सहयोगी सघंससं्था सम्बन्धी जानकार� सचंारको सशक्तीकरण 
गद� जानेछ। 
 
  

1 �वदेशी नाग�रक आ�द वाडर्वासीको जीवन यापनको ला�ग सहायता 
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(1) चतेनाको अ�भवदृ्�ध 
 सान ै उमेरदे�ख बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्वलाई स्वीकान� �श�ा प्रदान गरेर �वश््वनाग�रकको धारणा 
�लएका मानव ससंाधनको �वकास ग�रनेछ। 
 साथै भन्न ससं्कृ�तबारे समझदार� बढाई �वदेशी नाग�रक नगरवासी र जापानी नाग�रक नगरवासीबीच 
सहअिस्तत्व हुनको ला�ग चेतना सजृना गन� पहल ग�रनेछ। 
 
(2) अन्त�क्रर् याको प्रवद्र्धन 
 �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासी ले सांस्कृ�तक अन्त�क्रर् या कायर्क्रम (गीत-सगंीत, �चत्रकला, नतृ्य र 
खाद्य ससं्कृ�त आ�द) माफर् त नगर र समदुायका कायर्क्रमहरूमा स�क्रया सहभागी हुने अवसरहरूको 
सजृना ग�रनेछ । 
 साथै �वदेशी नाग�रक आ�द नगरवासीको समदुाय र जापानी समाजको बीचमा हुने आदान-प्रदान स्थलको 
रूपमा भएका स्थानीय �शवरहरू (नगर कम्य�ुनट� प्लाजा) र सांस्कृ�तक �श�वरहरू (पुस्तकालय र 
स्थानीय ससं्कृ�त सजृना केन्द्र) उपयोग गनुर्का अ�त�रक्त अन्त�क्रर् याजन्य भाषा �श�ा प्रवद्र्धन गद� 
जानेछ। 
 
 
 
 
 
 अन्त�क्रर् या र जानकार�को आदान-प्रदान गन� अवसर तयार पान�, �भन्न रािष्ट्रयता भएका 
�नवासीहरू बीचको पारस्प�रक समझदार� अ�भवदृ्�ध गन� उद्देश्यले एक अकार्को चालचलन 
प�रचय गन� र सांस्कृ�तक आदान-प्रदानको अवसर वदृ्�ध गराउन े गर� स्थानीय तहको 
�क्रयाकलापलाई सहायता �दइनेछ। 
 साथै �वदेशी नाग�रक नगरवासीको समदुयसँग समन्वय गर� एकै नगरवासीको रूपमा स्थानीय तहको 
चुनौतीको साझेदार हुन प्रोत्साहन �ददैं जानेछ। 
  
  

2 सहअिस्तत्व चतेनाको सिृष्ट र अन्त�क्रर् याको प्रबधर्न 

3 �वदेशी नाग�रक आ�द वाडर्वासीको �क्रयाकलापको ला�ग सहायता 
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तो�समा वाडर्: बहुसांस्कृ�तक सहअिस्थत्व प्रवद्र्धनको आधारभूत नी�त 

 
सन ्२०१९ माचर्  

तो�समा वाडर्, नी�त योजना �वभाग, योजना महाशाखा, 
बहुसांस्कृ�तक सहअिस्तत्व प्रवद्र्धन शाखाद्वारा प्रका�शत 
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