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Pangdaigdigang pamamaraan ng Tochigi
～upang mapili sa buong mundo ang Tochigi～

(Bersyong pangkalahatang ideya)
Simula
1 Pagbalangkas sa karanasan at pag-unlad
Habang patuloy sa malaking pagbabago ng kapaligirang nakapalibot sa Prepekturang ito, 
kinakailangang patuloy na kumuha ng hamon upang magpatuloy ang pag-unlad ng 
pamahalaan ng Prepektura sa hinaharap. Sa Prepektura,Napagpasyahan naming ibalangkas
ang Pangdaigdigang pamamaraan ng Tochigi upang ang paningin ng kasapi sa Prepekturang ito
ay magbahagi ng aktibong hamon.

2 Pagposisyon ng pamamaraan
Ang prayoridad sa pamamaraan ng Prepektura ng Tochigi na 「Plano ng Tochigi sa paglikha sa
hinaharap」 ay naglalayon na mapagtanto ang imahe ng Tochigi sa hinaharap,ipinapakita nito
ang paraan ng pag-iisip at direksyon ng mga pagsisikap upang maitaguyod ang gawain ng 
Prepekturang Internasyonal.

3 Panahon ng promosyon
Magiging 5 taon mula Reiwa 3 (2021) hanggang Reiwa 7 (2025).

Kabanata 1 Kapaligiran na nakapalibot sa Prepektura ng Tochigi
1 Dinamika (dynamics) ng populasyon
2 Pangdaigdigang peligro
3 Teknikal na pagbabago

Kabanata 2 Mga layunin ng Prepektura ng Tochigi para sa Internasyonal
1 Layunin(Naglalayong pigura)

Upang mapili ang Tochigi sa buong mundo
・Ang teknolohiya,kalakal at kagandahan ng Prepekturang ito ay kinikilala mula sa buong
mundo,ang “Tochigi” ay lumilikha sa pagbuhay ng panrehiyong industriya na humahantong sa
pag- unlad
・Para sa kinabukasang dadalahin ng 「Tao」sa pangangalaga ng “Tochigi”,ang mga mamama-
yan, negosyante,samahang kaugnay,nanganga siwa atbp. ang bawat nilalang ay nakikipag
tulungan para sa gawain ng Internalisasyon ng Prepektura.
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2 Upang mapagtanto ang isang layunin at pangunahing pigura (naglalayong
pigura),upang mapagtanto,palawakin ang 3 pigurang pamamaraan.

Gamitin ang lakas
○Gamitin ang lakas ng Tochigi na maipagmamalaki sa sa buong mundo.

Magtrabaho ng samasama
○Sama samang mga tao mula sa iba’t ibang larangan na nagtutulungan sa
Tochigi,Nakikipagtulungan din kami sa iba pang mga lokal na pamahalaan at kasosyong mga
bansa at rehiyon.

Hamunin
○Sama samang Mamamayan at negosyante sa pag ganyak,hahawakan namin ang hamon ng 
kumpetisyon sa internasyonal.

3 Pangunahing pamamaraan ng 4 na haligi na nililinaw ang mga target at 
larangan ng isang pamamaraan

Pagtataguyod ng pandaigdigang paglawak
・Sinusuportahan ang paglawak ng mga kumpanya sa loob ng Prepektura,isusulong naming ang
pag kalakal sa pamamagitan ng pagpapatibay ng sistema ng produksyon,produktong
agrikultura at abilidad ng tatak ng mga produkto ng Prepektura.
・Itataguyod ang mga pagsisikap ng mga kumpanya ng Prepektura upang masiguro ang
pangdaigdigang Mapagkukunan ng tao.(Human resources)

Promosyon ng pag akit sa mga dayuhang turista
・Malayang gumamit ng iba’t ibang media upang maitaguyod ang kaakit akit na turismo sa loob
ng Prepektura,itataguyod namin ang pag akit ng mga turistang dayuhan,papayagang
tumanggap ng mga dayuhang turista at maging kumportable’t masiyahan sa pamamasyal.

Asosasyon ng International na palitan・Pagtataguyod ng kooperasyon
・Habang ginagawa sa Internasyonal na palitan at Kooperasyong Internasyonal ang muling
pagbuhay ng lokal na ekonomiya at kontribusyon sa pag-unlad ng mapagkukunan ng tao,sa
pamamagitan ng pag-aalaga sa pang internasyonal na sensibilidad ng mga mamama-yan ng 
Prepekturang ito,bansa sa bansa,tao sa tao at itaguyod ang Palitang Internasyonal・
kooperasyon upang makabuo ng mga ugnayan at pagtitiwala.

Pagtaguyod ng pagsasama-sama ng maraming kultura
・Habang nagtataguyod ng pagpabuti ng kapaligiran at pamumuhay ng mga dayuhan,sa
pamamagitan ng pag-hikayat sa mga dayuhang lumahok sa pamayanan,Isusulong namin ang
pagkakaroon ng maraming iba’t ibang kultura upang kahit sino mang dayuhan ay madaling
magtrabaho,kumportableng manirahan,at maging kaakit akit na bayan maski sa mga hapon.
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4 na mga prayoridad na lugar

Lugar kung saan maaring makabuo ng hakbang na mapapalawak ang lugar at 
magagamit ang kalakasan ng Prepekturang ito
●Isasa isip na kaya ng bansa at bayan na itaguyod ang lakas ng Prepekturang ito ang mga
produkto ng Prepektura・produktong agrikultura,mga lugar na pangturista,ang prayoridad na
lugar ay magiging pokus na lugar kung saan ang pangdaigdigang pagpapalawak at 
komprehesibong mga hakbangin para maakit ang mga dayuhang turista ay bubuo ng 
promosyon sa pamamaraan nito.
●Bawat bansa,aasikasuhin naming ang pag-uuri nito sa mga sumusunod na 3 yugto ng 「kita」
「pagbukas」at 「pagtuklas」 ayon sa local na sitwasyon.

【Para sa mga detalye,tingnan ang susunod na pahina at higit pa】
➤Yugto:「Kumita」 Yugto kung saan maari kang kumita agad ng pera dahil sa unti unting
kuwarentenas,itinatag na bahagi ng komersyo
➤Yugto:「Buksan」 Yugto na naghihintay sa mga resulta 5 taon mula ngayon,nangangako dahil
sa nababawas na kuwarantenas
➤Yugto:「Tuklasin」 Kung ang isang taga yugto ay mahigpit na kuwarantenas dahil may 
posibilidad na marupok ang imprastraktura kaya’t titignan ng mga 10 taon

Silagang Asya: Heograpiyang malapit sa Japan,matagal na itong may ugnayan sa palitan ng 
ekonomiya, pangkabuhayan,pantao at kultural.
Timog Silangang Asya: Inaasahan ang malaking paglago ng ekonomiya sa hinaharap
habang lumalaki ang populasyon at naging mas aktibo ang aktibidad na pang ekonomiya.
Estados Unidos: Ito ay isang bansa na may malaking mercado at isang malakas na
impluwensya sa buong mundo,at naniniwala kami na ang pagtanggap ng mataas na papuri ay 
hahantong sa pagpapalakas ng aming kapangyarihan sa kalakal.
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Kabanata 3 Direksyon ng mga pagsisikap
Seksyon 1 Para sa nakakonektang paglago ng ekonomiya sa hinaharap
Pagtataguyod sa pangdaigdigang pagpapalawak
■Produkto ng Prepektura
➤Pare parehong suporta mula sa Pagsasanay hanggang sa pag-unlad ng merkado

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Para sa susunod na 5 taon,bilang tugon sa kaukulang suporta sa mga reporma ng pambansang
chain supply ay paggamit ng mayamang kalikasan,naipasang teknolohiyang naalagaan ng 
kasaysayan at pwersa ng kumpanya sa loob ng Prepektura,habang pinatataas ang idinagdag na
halaga ng mga produktong Prepektural ay batay sa 「maaasahang teknolohiya ng produkto ng 
Prepektura」,magbibigay kami ng suporta alinsunod na palawakin ang pagsisikap ng mga
kumpanya.

【Pangunahing pagsisikap】
・Mga pagsisikap ng mga kumpanyang interesado sa Pagkalakal・parehong suporta mula sa
paghahanap,gamit ang mga pangangailangan sa mga pagsisiyasat at pagkuha ng pangunahing
kaalaman sa kalakal,sa praktikal na negosasyon sa negosyo
・Pagpapabuti sa lakas ng tatak sa pamamagitan ng mga promosyon ng Embahada ng Japan at 
diplomatikong misyon sa ibang bansa

【Mga target na bansa・Rehiyon at yugto ng pagkilos】
○Patutunguhan sa pag-unlad ng merkado para sa produkto ng Prepektura
Kumita:Hong Kong,Singapore,Thailand,Amerika
Buksan:Vietnam,Malaysia,Australia
Tuklasin:China,Taiwan,Philippines,Cambodia,Myanmar

○Mga patutunguhan ng mga kumpanya ng Prepektura(Pagsusuri ng pangkalahatang ideya)
Kumita:China,Thailand,Indonesia
Buksan:Vietnam
Tuklasin:Cambodia,Myanmar
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■Mga produktong pang agrikultura sa Prepektura
➤Ikalakal ang promosyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pangangailangan sa ibang
bansa at pagyamanin ang mga lugar ng produksyon ng pangkalakal

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Para sa susunod na 5 taon,Ang mga tagagawa(pinanggalingan),pangkat ng 
gumawa,namamahagi,administrasyon ay magtutulungan upang higit na palawakin pa ang
pangangailangan para sa mga produktong pang agri-kultura ng Prepektura sa ibang
bansa,isusulong namin ang pagbuo ng lugar na guma-gana sa kalakalan at palakasin ang aming
kakayahan sa pagtustos. Bilang karagdagan,matapos na pag-aralan ang mga pangangailangan
ng kasosyong bansa at rehiyon,susubukan naming ang mga hakbang sa pagkalakal para sa
bawat bagay at itaguyod ang mga pag kalakal ayon sa kinakailangan.

【Pangunahing pagsisikap】
・Mga pangunahing bagay sa pagkalakal ay,karne・bigas・peras・strawberry・bulaklak
・Pagtaguyod na gumamit ng ugnayan ng pagtitiwala sa mga mamimili at kamalayan ng 
mamimili.
・Pagsuporta sa mga pagsisikap alinsunod sa mga hakbang tulad ng pagbuo ng kaalaman ng 
mga taga gawa,pagsusuri sa kalakal,kabuuang kalakal atbp.

【Mga piling bansa・rehiyon at yugto ng pagkilos】
Kumita:Hongkong,Indonesia,Singapore,Phillipines,Malaysia,America,EU,United Arab Emirates
Buksan:Thailand,Cambodia,Vietnam
Tuklasin:China,Taiwan,Korea

Kinalabasan ng indeks
●Transaksyon sa ibang bansa(kalakal o angkat)Bilang ng kumpanya sa Prepektura
(H30)282 kumpanya→(R6)325 kumpanya
●Ikalakal ang dami ng Japan sake
(H30)1,071㎘→(R6)Lumampas sa kasalukuyang halaga＊
＊Batay sa katayuan at mga epekto ng impeksyon ng Bagong Coronavirus,susuriin ang target 
na halaga.
●Halaga sa pagkalakal ng produktong pang-agrikultura
(R pinag mulan)310 milyong yen→(R7)1 bilyong yen
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Promosyon ng pag-akit ng mga dayuhang turista
■Mga dayuhang turista na bumibisita sa Japan
➤Mabisang PR at pagtatag ng sistema sa pagtanggap para sa pagbawi ng kailangan ng turismo

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Para sa susunod na 5 taon,gagamitin natin ang mayamang kalikasan,kasaysayan,kultura
atbp.,lumikha ng nilalaman na masisiyahan ang mga dayuhang turista,gagana ang mabisang
PR gamit ang iba’t ibang media tulad ng mga digital tool,lilikha kami ng isang kapaligiran kung 
saan ang mga dayuhang turista ay masisiyahan ,payapa at kumportable sa pagtugon sa 「Mga
bagong pamumuhay」

【Pangunahing pagsisikap】
・Mabisang promosyon upang makaakit sa ibang bansa gamit ang digital tool
・Paglawak sa suporta ng banyagang wika at pagpapakita ng impormasyon sa iba ibang wika
・Pagtataguyod ng paglikha ng panlabas na nilalaman atbp. na sumusuporta sa 「Mga bagong
pamumuhay」

【Mga target bansa・rehiyon at yugto ng pagsisikap】
Kumita:China,HongKong,Taiwan,Thailand
Bukasan:Vietnam,America
Tuklasin:Australia,Europa

●Bilang ng mga banyagang panauhin
(R pinagmulan)247,000 katao→(R7) lumagpas sa kasalukuyang halaga＊
＊Suriin ang target na halaga batay sa sitwasyon at epekto ng bagong impeksyon sa Bagong
Coronavirus

Kinalabasan ng indeks
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Pagtataguyod ng Palitang Internasyonal(Palitan ng Ekonomiya)
■Ekonomiya/Industriya
➤Pagtataguyod ng Palitang Internasyonal at Kooperasyon para sa pag-unlad ng ekonomiya

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Sa susunod na 5 taon,habang tinitignan ang pamayanang Internasyonal,pagnatapos ang
pagkakaroon ng impeksyon sa Bagong Coronavirus,isusulong namin ang pagsisikap na magawa
ang pag-unlad ng ekonomiya sa mga bansa at rehiyon na lubos na interesado sa industriya,
teknolohiya,kasaysayan at kultura ng Prepektura. 

【Pangunahing pagsisikap】
・Ipadala at tanggapin ang mga misyon sa negosyo
・kapwa pakinabang(Mutual benefit) na gumagawa ng pinaka mahusay na paggamit ng 
pakikipag-ugnay sa pakikipag kaibigan
・Nakahihikayat sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kapaligiran ng Prepektura
para sa patutunguhan ng mga puhunan ng kumpanya nang palitan, atbp.

【Mga target na bansa・rehiyon at yugto ng pagkilos】
Kumita:China(Lalawigan ngXinjiang),America(Indiana),Taiwan(Kaohsiung City)
Buksan:Vietnam
Tuklasin:Russia(Kaluga),Philippines,Australia

Kinalabasan ng indeks
●Bilang ng mga misyon sa negosyo na naipadala・tinanggap
(R pinagmulan)5 mga kaso→(R7) lumampas sa kasalukuyang halaga＊
＊Katayuan ng impeksyon sa Bagong Coronavirus batay sa epekto nito at kasama sa pagsusuri
ng kinakailangang halaga.
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Seksyon 2 Para sa isang napapanatiling maunlad na lugar
Promosyon ng pagsasama-sama ng maraming kultura

■Pagsasama-sama ng maraming kultura
➤Pagsasakatuparan na ang mga dayuhang residente sa rehiyon ay magkaroon ng papel sa
lipunan

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Sa susunod na 5 taon,upang makapamuhay ng madali at maayos ang mga naninirahang
dayuhan sa Prepekturang ito,pagpapahusay ng pang rehiyonal na edukasyon sa wikang hapon
at isulong ang pagkakaroon ng maraming kultura ng pamumuhay sa pamamagitan ng ng
pagyaman ng mapagkukunang pantao(Human Resources) na susu-porta sa mga
dayuhan.Bilang karagdagan sa pagtataguyod ng pakikilahok ng mga dayuhan sa lokal na
pamahalaan.Bilang karagdagan,magpapatuloy kaming magbigay ng impormasyon sa iba’t
ibang wika at isusulong ang maayos na pagtanggap ng dayuhang mapagkukunang pantao
(Foreign human resourses).

【Pangunahing pagsisikap】
・Pagpapahusay ng pang edukasyon na wikang hapon sa pamamagitan ng 
industriya,akademya,gobyerno,pribadong pakikipagsosyo
・Pagsasanay ng mga boluntaryo upang suportahan ang naninirahang mga dayuhan

【Mga target na bansa・rehiyon at yugto ng pagkilos】
Para sa iba’t ibang konsulta at dokumentong may iba iba ang wika,Pangunahin naming 
isusulong ang mga konsulta at dokumento na may iba iba ang wika ng bansa at rehiyong may 
malaking bilang ng mga dayuhang residente,sa pagtataguyod ng mga pinagsama-samang
kultura,magtatrabaho kami kahit anuman ang nasyonalidad o lahi.

Kinalabasan ng indeks
●Bilang ng mga nakarehistrong mga dayuhan sa Prepektura na kasapi sa suporta ng mga
mapagkukunan ng tao(Human resources)
(R pinagmulan)355 katao→ (R7)600 katao
●Bilang ng mga miyembrong konseho na kasapi sa mapagkukunang yaman ng mga dayuhan
sa Tochigi(Tochigi Foreign human resourses)
(R pinagmulan)150 katao→(R7)330 katao
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Pagtataguyod ng kooperasyon・Internasyonal na palitan(Palitan ng 
magkakaibigan)
■Pakikipagkaibigan・Kooperasyon
➤Pagsasakatuparan ng pakikipagtulungan sa Internasyonal ng palitan na magdudugtong sa
susunod na henerasyon

【Direksyon ng mga pagsisikap】
Sa susunod na 5 taon,bilang karagdagan sa palitan ng makabagong tradisyonal ng tao,bubuo
kami ng mas mabisang negosyo sa palitan.Bilang karagdagan sa pag unawa sa kapwa at kapa-
yapaang internasyonal na pinagmulan ng palakaibigang palitan at kooperasyong
internasyonal,upang sanayin ang mga nagdadala,linangin ang mga pinuno ng internalisayon
habang nililinang ang isang pangdaigdigang pananaw tulad ng S D G s atbp.,susubukan naming 
gamitin ang pamana ng Tokyo Olympic・Paralympic na bumuo ng mga bagong lugar para sa
mga internasyonal na kurso sa pag unawa,at palakasin ang momentum para sa pakikilahok sa
boluntaryo ng Japan para sa kooperasyon sa ibang bansa.

【Pangunahing pagsisikap】
・Pagtataguyod ng mga palitan ng kultura at pang edukasyon gamit ang digital tool.
・Pagtataguyod na ang mamamayan ng Prepektura ay maingganyo na lumahok sa aktibidad ng 
palitan.

【Mga target na bansa・rehiyon at yugto ng pagkilos】
Kapaki pakinabang na patutunguhan ng palitan：China(lalawigan ng Xinjiang) America(Indiana) 
France(Vaucluse) Taiwan(Kaohsiung) 
Mga bagong patutunguhan ng palitan:Russia(kaluga) Hungary atbp.

Kinalabasan ng indeks
●Nagsagawa ng porsyento ng mga Iskwelahan ng mga nag-aaral sa ibang bansa,online ng 
nagkakaintindihang palitan at nagsasanay sa ibang bansa
(R pinagmulan)33.9%→(R7)65.0%
●Bilang ng mga kurso sa pang-unawang internasyonal
(R pinagmulan)78 kaso→(R7)125 kaso

Kabanata 4 Pagpoposisyon ng SDGs
○SDGs Ano ang (Napapanatiling layunin sa pag-unlad)
Ito ay isang internasyonal na layunin upang maghangad para sa isang napapanatili at mas 
mahusay na mundo sa pamamagitan ng taong 2030,na kung saan ay nakasaad sa「2030 
Agenda for Sustainable Development」 na pinagtibay sa United Nations Summit nuong
Setyembre 2015.

○Ang pagpoposisyon ng S D G s sa dikarteng ito
Kabanata 4 ng kabanata seksyon 1, Ang mga layunin sa 1,2,4,8,10,17, ay naayos bilang mga
kaugnay na layunin sa seksyon 2, at ang mga layunin na 1,3,4,8,10,16,17 ay naayos upang
magbigay ng kontribusyon sa pagsa-sakatuparan ng mga layunin,kami ang magsusulong ng
mga hakbang.


