
नेपाली（ネパール語）

   सबै   िनजामती  हैिसयतले, िसंगो  सेवक हौ  
कुरा   ,   समाजको अनुभूित   योगदान  िमशन बोकेको 
कुरामा सचेत  संगै,    िमशन  जनताको  कदरका साथ पूरा  

   लािग,   िवशेष  िदँदै,   नैितकता कायम ,  -
सुधारको लािग   र आफूले गरेका     समाजको िहतमा छन् िक छैनन् भनेर 
आफैलाई  ,   र  साथ   ,  भएर  पालना  

जापान    िमशन र 

 "जापान    िमशन र " भनेको    सबै 
,  जनताले   नभुिल,  र  साथ   

पालना सिहत,    सही  बहन , जनताको  र  , 
जापान    पूरा  िमशन र  लाई   कुरा हो।

"जापान    िमशन”
 आधुिनक  समुदायमा   जुन   अिधकार हो, र यसको  झन् झन् 
बढ्दै गइरहेको छ। ती , जापानको   आधारभूत  भनेको सबै  
मानवअिधकारको   , जापान   वा छोड्ने साथै जापानमा बसोबास  सबै िवदेशी 

 िनवासको उिचत    कुरा,     
    कुरा, र  िवदेशी    वातावरिणय सुधार 

संग   समायोजन    
 
  जापानमा, यी      पालना  िवदेशी  

    भने  जापानको  खलल  िवदेशी  
 तथा िनवासमा रोक लगाउने,  जापानबाटै बािहर िनकािलने ,  कडा र उिचत 

     राखेका छौ। ,   तथा   
संगको   नै शरण िलनु   परेका   र     

 राखेका छौ। यसबाहेक,   संगको , जापानी  र जापानी समाजमा 
  िवदेशी  असल िछमेकीको  संगै िमलेर   समाजको अनुभूित 

  राखेका छौ। यी  बुझेर, जापानमा  समाजको अनुभूित र /समाजको  
िवकासमा योगदान  कुरा नै  समुदायमा   बनाउनु हो। र यिह नै जापानको 

  िमशन हो, यिह नै  जापान    िमशन हो।

“जापान    ”



7   सरोकारवाला र     
  सरोकारवाला र  समझदारी र  उिचत  ,  सिकँदैन  कुरालाई 

 , चाहे  होस् या िवदेशी, चाहे  होस या िनजी जे भएता पिन,   र 
     

8  खुला     
     ,      , र आफैले    

    वा    तथा    खुला  
   संगै,  (sectionalism)  पूरै संगठन  भै  सामना 

1       
      सचेत भै, िनयम-   पिढ, कामको  

 िवकास संगसंगै   पालना 

2  फरािकलो  राखेर     
   नै   समेिटएका सामािजक    ,  या  
सामािजक   उदारता र  अझ गिहरो बनाई, फरािकलो  र लिचलो  

   िवकास    उपयोग 

3   र सुधारको भावना 
      भइरहेका छन् िक छैनन् भनेर  सजग रिह, सुधार   िबनासंकोच 
िवचार    वा आफैलाई  

4  मानव अिधकार र     कायम 
  मानव अिधकार र   ,    हरेक ,   

,  या  उिचत  िददै   र   

5  मानिसकतालाई      रहने
    मानिसकता   पिन, भावनामा नडुिबकन, सधै  भएर   

6   तथा  िसप िवकास 
   र बािहरका   ,   निदई   जनताको भावना  

   ,   सिहत  समाजको बुझाइ हािसल     
िदइने, र   सूचना  


