
  

 

  

 

 

 

                

  

  
  
                                                          
 

 

2020 साल साांसृ्कतिक मातमला एजेन्सिको परियोजना “जापानमा बसोबास गने तिदेशीहरु” को लागी 
जापानी भाषा तशक्षा काययक्रम  

“िोतसमा िडामा जापानी भाषा तसके्न िािाििण ि सूचना 
आदानप्रदानको िास्ततिक न्सथिति सिेक्षण” परिणाम रिपोर्य 
(बुलेतर्न सांस्किण)   
                                        िोतसमा िडा, नीति ििा व्यथिापन तिभाग, योजना शाखा  

2021.３.６प्रकाशन                       गाकुसु्यइन तिश्वतिद्यालय अन्तिायतरि य केन्द्र    

      
  केही समय पहहले तोहसमा वडा र गाकुसु्यइन हवश्वहवद्यालयले तोहसमा वडामा बसे्न हवदेशी नागररकहरूलाई लहित गरेर एक  
सवेिण गरेको हियो। तोहसमा वडामा जापानी भाषा हसके्न वातावरण कस्तो छ र तोहसमा वडामा बसे्न हवदेशी नागररकहरूमाझ  
हबहभन्न सूचनाहरू पुहगरहेको छ हक छैन भनेर पत्ता लगाउन सवेिण गररएको हो। यस सवेिणको नहतजाको आधारमा हामी 
जापानी भाषा हसक्न सहजलो वातावरण हसजजना गने उपायहरू खोजी गनेछ ौं । 
 यो पुस्तस्तका, सवेिण पररणामहरूको एक अौंश धेरै ब्यस्तिहरुलाई तुरुन्त जानकारी गराउने उदे्दश्यले प्रकाशन गररएको  हो। 
भहवष्यमा, अनुवाहदत सौंस्करण सहहत, तोहसमा वडा तिा गाकुसु्यइन हवश्वहवद्यालयको अन्तराजहरि य केन्द्रको वेबसाइटहरूमा पोस्ट 
गररनेछ। हवसृ्तत हवशे्लषण सहहतको पररणाम ररपोटज 2021 को पहहलो छ महहना हभत्र तयार पाने योजना छ। 

सवेिणको सार:  

सवेिण कायाजन्वयन हनकाय：तोहसमा वडा，गाकुसु्यइन हवश्वहवध्यालय 

लहित समुदाय：तोहसमा वडामा बसोबास दताज भएका 18 बषज मािी उमेरका हवदेशी नागररकहरु   

हवहध：वेबसाइट प्रस्नावली（अनरोध पत्र पाठाइएको） 

भाषा：जापानी, सरल जापानी，अौंगे्रजी, कोररयन，चाइनीज（सरल，परम्परागत），भेतनामी，नेपाली，बमेहल  

सवेिण अवहध ：2020.10.13 ～ 11.1  

 
हवषय: 

1) जापानी भाषा हसकाइसौंग सम्बस्तित हवषयबसु्त: हसकाइको अवस्िा，जापानी भाषा िमता，जापानी भाषाको प्रयोगको अवस्िा आहद 

（साौंसृ्कहतक माहमला एजेस्तिको “जापानी भाषा हशिासौंग सम्बस्तित सवेिणको सावजजहनक प्रयोगका हवषयवसु्त” आौंहशक रूपमा 

सौंशोधन गरर प्रयोग गररएकको छ） 
2) सूचना आदानप्रदानसौंग सम्बस्तित हवषयवसु्त: सूचना / सुहवधाको प्रयोगको अवस्िा, आहद।  
3) हवशेषता/शे्रय/हजमे्मवार  

उत्तरदाता सौंख्या： 1,348 （पत्राचार गररएको सौंख्या:  9,630），मान्य उत्तरहरुको सौंख्या: 1,179  

 
1. उत्तरदाताको बारेमा 
 
1-1.जन्मस्िान (देश/िेत्र) 

चीन हभयतनाम 

 
दहिण 
कोरीया / 
उत्तर 
कोरीया 

ताइवान नेपाल म्यानमार हिहलहपन अमेररका फ्राि मलेहसया अन्य 
जम्मा 

(व्यस्ति） 

582 120 102 76 59 53 22 22 15 10 118 1,179 

 
1-2.हलङ्ग  

 पुरुष 531(45.04％)，महहला 627(53.18％)，उत्तर नआएको 19(1.61％)，अन्य 2(0.17％) छन्। यहााँ तोहसमा वडामा हवदेशी 

नागररकहरुको हलङ्गको बगीकरणको भन्दा पहन महहलाको सौंख्या केही धेरै हुन आएको छ। 

＜सम्पकज  ठेगाना＞ 

〒171-8588 टोहकयो तो तोहसमा कु मेहजरो 1-5-1  
गाकुसु्यइन दाईगाकु कोकुसाई सेन्टर  
ईमेल : nnet.toshima.jimu@gmail.com    
टेहलिोन : 03-5992-1024 

 
1-3.वषज  
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1-4.आवासीय योग्यता  

जापान बसाई अवहध व्यस्तिको सौंख्य（％） 

1. 6 महहना भन्दा कम 4(0.34%) 

2. 6 महहना भन्दा बढी～12 महहना भन्दा कम 66(5.60%) 

3. 1 वषज भन्दा बढी～3 वषज भन्दा कम 403(34.18%) 

4. 3 वषज भन्दा बढी～5 वषज भन्दा कम 217(18.41%) 

5. 5 वषज भन्दा बढी～10 वषज भन्दा कम 211(17.90%) 

6. 10 वषज भन्दा बढी～15 वषज भन्दा कम 122(10.35%) 

7. 15 वषज भन्दा बढी 156(13.23%) 

 
1-5.जापान बसाई अवहध  

 
2．जापानी भाषा हसकाइ・जापानी भाषा िमता・जापानी भाषा प्रयोगको बारेमा 

 सवेिणमा सहभागीहरुलाई हामीले 9 प्रकारका 8 भाषाहरुबाट  प्रस्नावलीको उत्तर हदन सहजलो भाषा रोज्न लगाएका हिय ौं। पररणाम 

स्वरूप, 1,179 वैध प्रहतहियाहरमधे्य, "जापानी भाषा" मा उत्तर हदनेहरु 310 जना हिए। “2.” को सन्दभजमा, जापानी भाषा हसकाइ 
आवश्यक भएका व्यस्तिहरुको प्रवृहत्तलाई स्पर पानुज पने आवश्यक ठानेर,  हामीले "जापानी सौंस्करण" (जापानी भाषामा उत्तर हदनेहरु) र 
"गैर-जापानी सौंस्करण" (जापानी भाषा बाहेक अरु भाषामा उत्तर हदनेहरु) का उत्तरदाता अलग-अलग छुट्याएर गणना गरेका छ ौं।  
 

 
2-1.जापानी भाषा हसकु्न भएको छ हक छैन 

  गैर-जापानी सौंस्करण जापानी सौंस्करण  सबै उत्तर 

1. छ 778(89.53%) 287(92.58%) 1,065（90.33%） 

2. छैन 91(10.47%) 23(7.42%) 114（9.67%） 

 
2-2.अहहले हसहकराख्नु भएको छ हक छैन 

  गैर-जापानी सौंस्करण जापानी सौंस्करण   सबै उत्तर 

1. हसहकरहेको छु 507(58.34%) 115(37.10%) 622（52.76%） 

2. हसहकरहेको छैन 362(41.66%) 195(62.90%) 557（47.24%） 

2-3.जापानी भाषा हसके्न कारण ・ऊदे्दश्य（बहु उत्तर हदन सहकने） 

कारण ・ऊदे्दश्य 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

जापानी सौंस्करण  सबै उत्तर 

1. जापानमा जीवनयापन गदै जानको लाहग आवश्यक भएकोले 401(79.09%) 91（79.13%） 492（79.10%） 

2. जापाहनज साँगको भेटघाट लाई बढाउनको लाहग 226(44.58%) 55(47.83%) 281(45.18%) 

3. काममा आवश्यक भएकोले 236(46.55%) 55(47.83%) 291(46.78%) 

4. राम्रो अवस्िा(सुहवधा) को काम खोज्न 213(42.01%) 45(39.13%) 258(41.48%) 

5. उच्च अध्ययन र अध्ययनको लाहग 271(53.45%) 61(53.04%) 332(53.38%) 

6. अन्य 35(6.90%) 16(13.91%) 51(8.20%) 

 सबै उत्तरदाताहरू मधे्य 90% साँग जापानी भाषा हसकेको अनुभव छ। कुल उत्तरको लगभग आधा र , "गैर-जापानी 

सौंस्करण" का उत्तरदाताहरु मधे्य झनै्ड 60％ ले हाल अध्ययन गरररहेका छन्। अध्ययनको कारण / ऊदे्दश्यमा “जापानमा 

जीवनयापन गदै जानको लाहग आवश्यक भएकोले” उत्तर हदनेहरु लगभग 80％ छन्।  



3 

 

 
2-4.नहसकेको कारण के होला  (बहु उत्तर हदन सहकने) 

कारण 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

 
जापानी 
सौंस्करण 

सबै उत्तर 

1. जापानी भाषा पहहलो भाषा (मातृभाषा) भएकोले 2(0.55%) 38(19.49%) 40(7.18%) 

2. पहहलै्य पयाजप्त मात्रामा जापानीज भाषा जाने्न भएकोले ①155(42.82%) 112(57.44%) 267(47.94%) 

3. जापानी भाषा प्रयोग गनज आवश्यक नभएर 9(2.49%) 2(1.03%) 11(1.97%) 

4. जापानी भाषा बाहेकको अन्य भाषाले पहन जीवनयापन गनज सहकने भएर 26(7.18%) 3(1.54%) 29(5.21%) 

5. बच्चाको हेरचाहको कारणले जापानी भाषा हसके्न अहतररि समय नभएर 35(9.67%) 6(3.08%) 41(7.36%) 

6. कामको कारणले जापानी भाषा हसके्न अहतररि समय नभएर ②129(35.64%) 40(20.51%) 169(30.34%) 

7. जापानी भाषा हसक्नको लाहग आवश्यक पने रकम पयाजप्त नभएर 64(17.68%) 11(5.64%) 75(13.46%) 

8. जापानी भाषा किाको जानकारी नभएर ③72(19.89%) 12(6.15%) 84(15.08%) 

9. जापानी भाषा किाको समय नहमल्ने भएर 42(11.60%) 7(3.59%) 49(8.80%) 

10. जापानी भाषा किा टाढा भएर जान नसकेको भएर 14(3.87%) 1(0.51%) 15(2.69%) 

11. जापानी भाषा किाको हसकाउने तररका र हवषय सामाग्री, स्तर नहमल्ने भएर 19(5.25%) 7(3.59%) 26(4.67%) 

12. कसरी अध्ययन गदाज राम्रो हुन्छ भने्न नबुझेर ④68(18.78%) 11(5.64%) 79(14.18%) 

13. जापानी भाषा हसके्न सहह हशिण सामाग्री नभएर 27(7.46%) 4(2.05%) 31(5.57%) 

14. जापानी भाषा हसके्न सम्बिमा पररवारलाई बुझाउन नसकेर 0(0.00%) 1(0.51%) 1(0.18 %) 

15. हसके्न पे्ररणा नपाएर 21(5.80%) 8(4.10%) 29(5.21%) 

16. अन्य 20(5.52%) 12(6.15%) 32(5.75%) 

 अहहले जापानी भाषा हसहकरहेको छैन भनेर उत्तर हदने व्यस्तिलाई हामीले त्यसको कारण सोधेका हिय ौं। “गैर-जापानी 
सौंस्करण” का उत्तरदाताहरु मधे्य सबै भन्दा धेरै उत्तर “पहहलै्य पयाजप्त मात्रामा जापानीज भाषा जाने्न भएकोले”, त्यसपहछ 
िमैसौंग “कामको कारणले जापानी भाषा हसके्न अहतररि समय नभएर”, “जापानी भाषा किाको जानकारी नभएर”, र “कसरी 
अध्ययन गदाज राम्रो हुन्छ भने्न नबुझेर” छन्। यसबाट, समय नभएर, कसरी अध्ययन गने जानकरी नभएर, भनेर उत्तर हदने 
व्यस्तिहरु पहन धेरै छन् भने्न कुरा िाहा हुन्छ।  

 
2-5.जापानी भाषा हसके्न इच्छा छ हक छैन  

अहहले जापानी भाषा नहसकेकाहरु मधे्य, “गैर-जापानी सौंस्करण” मा 70% व्यस्तिहरुले हसक्न चाहेका छन्। 

2-6. जापानी भाषा हसके्न हवहध （बहु उत्तर हदन सहकने） 

हवहध 

 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

 
जापानी 
सौंस्करण 

सबै उत्तर 

1. स्व-अध्ययन बाट (पाठ्यपुस्तकहरु वा टेहलहभजन आहद) 275(54.24%) 67(57.39%) 341(54.82%) 

2. स्व-अध्ययन बाट (ईन्टरनेट वा एस्तिकेशन आहद) 282(55.62%) 61（53.04%） 343(55.14%) 

3. सन्चार हशिाबाट हसहकरहेको 35(6.90%) 8(6.96%） 43(6.91%) 

4. हन:शुल्क जापानी किा बाट हसहकरहेको   27(5.33%) 5(4.35%） 32(5.14%) 

5. सशुल्क जापानी किा बाट 47(9.27%) 7(6.09%） 54(8.68%) 

6. जापानीज भाषा सू्कलमा हसहकरहेको 215(42.41%) 38(33.04%） 253(40.68%) 

7. पररवार बाट हसहकरहेको 10(1.97%) 10(8.70%） 20(3.22%) 

8. कायजस्िलमा हसहकरहेको 82(16.17%) 27(23.48%） 109(17.52%) 

9. सािी (जापानीज) बाट हसहकरहेको   91(17.95%) 32(27.83%） 123(19.77%) 

10. सािी (जापानीज भन्दा बाहेक) बाट हसहकरहेको 44(8.68%) 7(6.09%） 51(8.20%) 

11. वररपरीको कुराकानी सुनेर याद गरररहेको 168(33.14%) 57(49.57%） 225(36.17%) 

12. अन्य 45(8.88%) 9(7.83%） 54(8.68%) 

 हाल जापानी भाषा हसहकरहेकाहरू मधे्य लगभग 40% जापानी भाषा सू्कलमा अध्ययन गरररहेका छन्। अकोतिज , जापानी 

भाषा किामा अध्ययन गरररहेका व्यस्तिहरु, हनिःशुल्क जापानी किा नै भएपहन  लगभग5% मात्र छन्। 
 यसबाट “स्व-अध्ययन” वा, “वररपरीको कुराकानी सुनेर याद गरररहेको” जस्ता आिैले गनज सके्न हवहधहरू प्रयोग गरेर 
हसहकरहेका व्यस्तिहरु पहन धेरै छन् भने्न कुरा िाहा हुन्छ। 

  

 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

 
जापानी 

सौंस्कारण 
सबै उत्तर 

1. हसक्न चाहन्छु 254(70.17%) 80(41.03%) 334(59.96%) 

2. हसक्न चाहन्छु जस्तो लागै्दन 108(29.83%) 115(58.97%) 223(40.04%) 
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2-7. अहहलेको जापानी भाषाको िमता  

 「बोल्ने」「सुने्न」「पढ्ने」「लेखे्न」प्रत्यकको बारेमा，1.~5. को छन टहरूबाट आफ्नो िमताको आत्म मूल्याौंकन  गनज लगाईएको हियो। 

यहााँ，「बोल्ने」「पढ्ने」िमताको पररणाम प्रसु्तत गदजछु। 

(1)「बोल्ने」िमता  
  1. आिुले भन्न चाहेको कुरा हबना समस्या भन्नसक्छु 

  2. आिुले भन्न चाहेको कुरा लगभग भन्नसक्छु  

  3. सहजलो दैहनक कुराकानी गनजसक्छु 

  4. आफ्नो पररचय, तोहकएको अहभवादन, शब्द भएमा भन्नसक्छु 

  5. लगभग बोल्न सस्तिन  

 

 

(2)「पढ्ने」िमता  

  1. वडा कायाजलय वा सू्कल, काम गने ठाऊबाट आएका हचट्ठी/पत्र वा 

जानकारी पढेर बुझ्न सक्छु 

  2. वडा कायाजलय वा सू्कल, काम गने ठाऊबाट आएका हचट्ठी/पत्र वा 

जानकारी पढेर अहलअहल बुझ्न सक्छु 

  3. समाचार पहत्रका वा म्यागहजनको हवज्ञापन वा पचाज, टि ेन से्टशनको 

समय ताहलका वा जानकारी बोडज   

       हेरेर, चाहहने जानकारी हलन सक्छु  

  4. हचत्र सहहत लेस्तखएको सहजलो हनदेशनहरु（िोहोर िाल्ने तररका, 

खाना बनाऊने तररका）बुझ्छु  

  5. लगभग पढ्न सस्तिन   

 यहााँ "गैर-जापानी सौंस्करण" का उत्तरदाताहरुको  जापानी भाषाको िमता "जापानी सौंस्करण" का उत्तरदाताहरु भन्दा कम भएको 

िाहा पाउन सहकन्छ। "बोल्ने" िमताको सन्दभजमा, "गैर-जापानी सौंस्करण" का उत्तरदाताहरूको लगभग 40％ “सहजलो दैहनक 

कुराकानी गनज सक्छु” वा “आफ्नो पररचय हदन सक्छु” भने्न स्तरमा छन्। 「पढ्ने 」िमताको सन्दभजमा, "लगभग पढ्न सस्तिन" र "हचत्र 

सहहत लेस्तखएको सहजलो हनदेशनहरु बुझ्छु" भने्नहरु जोडेर कररब 20％ छ।    

2-8. जापानी भाषा प्रयोग गने अवस्िा （बहु उत्तर हदन सहकने）    

अवस्िा 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

जापानी 
सौंस्करण 

सबै उत्तर 

1. जापानी भाषा प्रयोग गने अवसर छैन 8(0.92%) 3(0.97%) 11(0.93%) 

2. हछमेकी भेट्घाटमा 324(37.28%) 178(57.42%) 502(42.58%) 

3. रेल वा बस चढने बेलामा 389(44.76%) 207(66.77%) 596(50.55%) 

4. दैहनक जीवनयापन वा हकनमेलमा 752(86.54%) 286(92.26%) 1,038(88.04%) 

5. वडा कायाजलयको काममा 629(72.38%) 268(86.45%) 897(76.08%) 

6. हुलाक वा बैंकको काममा 622(71.58%) 269(86.77%) 891(75.57%) 

7. काम खोजे्न बेलामा 379(43.61%) 158(50.97%) 537(45.55%) 

8. काममा 526(60.53%) 230(74.19%) 756(64.12%) 

9. आिु पढ्न जाने सू्कलमा 401(46.14%) 117(37.74%) 518(43.94%) 

10. हबरामी भएको बेलामा 387(44.53%) 223(71.94%) 610(51.74%) 

11. बच्चाको सु्कलको हशिकसाँग बोल्ने बेलामा 128(14.73%) 55(17.74%) 183(15.52%) 

12. अन्य 117(13.46%) 58(18.71%) 175(14.84%) 

     लगभग 90% व्यस्तिहरू "दैहनक जीवनयापन वा हकनमेल" मा जापानी भाषा प्रयोग गछज न्। तर “गैर-जापानी सौंस्कारण” 
का उत्तरदाताहरुको प्रायिः सबै जसो उत्तर छनोट दर, “जापानी भाषा सौंस्करण” का उत्तरदाताहरुको भन्दा कम छ। त्यसै्त "गैर-
जापानी सौंस्करण" छनोट गनेहरूको जापानी भाषा प्रयोग गने अवस्िा “जापानी सौंस्करण” का उत्तरदाताहरुको भन्दा समग्रमा 
सीहमत छ भने्न कुरा िाहा हुन्छ। 

「बोल्ने 」िमता 

「पढ्ने」िमता 
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2-9.जापानी भाषा नजानेरे समस्या परेको अवस्िा （बहु उत्तर हदन सहकने） 

जापानीज भाषाले गदाज समस्या परेको अवस्िा 
गैर-जापानी 
सौंस्करण 

जापानी 
सौंस्करण 

सबै उत्तर 

1. समस्यामा परेको छैन 160(18.41%) 194(62.58%) 354(30.03%) 

2. हछमेकी भेट्घाटमा 137(15.77%) 15(4.84%) 152(12.89%) 

3. रेल वा बस चढने बेलामा 63(7.25%) 6(1.94%) 69(5.85%) 

4. दैहनक जीवनयापन वा हकनमेलमा 181(20.83%) 15(4.84%) 196(16.62%) 

5. वडा कायाजलयको काममा 365(42.00%) 22(7.10%) 387(32.82%) 

6. हुलाक वा बैंकको काममा 297(34.18%) 20(6.45%) 317(26.89%) 

7. काम खोजे्न बेलामा 220(25.32%) 23(7.42%) 243(20.61%) 

8. काममा 259(29.80%) 42(13.55%) 301(25.53%) 

9. हबरामी भएको बेलामा 269(30.96%) 45(14.52%) 314(26.63%) 

10. बच्चाको सु्कलको हशिकसाँग कुरा गने बेलामा 68(7.83%) 4(1.29%) 72(6.11%) 

11. अन्य 104(11.97%) 25(8.06%) 129(10.94%) 

     “गैर-जापानी सौंस्करण” का उत्तरदाताहरु मधे्य 80％ भन्दा बढीले समस्या परेको छ भनेर उत्तर हदएकाले,  

जापानी भाषा हसकाईको आवश्यकतालाई पुहर गछज । हवशेष गरर, जापानी भाषा धेरै मात्रामा प्रयोग हुने ठाऊको रूपमा 
उले्लख गररएको “वडा (सरकारी) कायाजलयको काम” वा “हुलाक वा बैंकको काम” मा समस्या परेका व्यस्तिहरु धेरै 
छन् भने्न कुरा स्पस्ट हुन्छ। त्यसै्त, हबरामी भएको बेलामा वा कामसौंग सम्बिीत कुरामा समस्या परेका व्यस्तिहरु पहन 
धेरै छन् भने्न कुरा िाहा हुन्छ।  

2-10. पढेर बुझ्न सके्न भाषा（बहु उत्तर हदन सहकने ） 

भाषा 1.जापानी 2.चाइनीज 
3. दहिण 
कोररयन / 
उत्तर कोररयन 

4.अौंगे्रजी 5.हिलीपीनी 6.भेतनामी 7.नेपाली 8.बमेहल 9.िाई 10.अन्य 

गैर-जापानी 
सौंस्करण 678(78.02%) 477(54.89%) 74(8.52%) 516(59.38%) 22(2.53%) 107(12.31%) 55(6.33%) 45(5.18%) 4(0.46%) 81(9.32%) 

जापानी 
सौंस्करण 

300(96.77%) 210(67.74%) 56(18.06%) 213(68.71%) 1(0.32%) 5(1.61%) 4(1.29%) 3(0.97%) 5(1.61%) 43(13.87%) 

सबै उत्तर 987(83.72%) 687(58.27%) 130(11.03%) 729(61.83%) 23(1.95%) 112(9.50%) 59(5.00%) 48(4.07%) 9(0.76%) 124(10.52%) 

3．तोहसमा शहरमा जीवनयापनको बारेमा 

3-1．जानकारी भएको वा नभएको  

 ① हवपहत्त वा दैवी प्रकोपको बेलामा चाल्नु  
पने कदमको बारेमा  

② ठुलो हवपहत्त वा दैवी प्रकोपको बेलामा  
आश्रय (सेल्टर) हलने ठाउाँको बारेमा   

 हवपहत्त वा दैवी प्रकोपको बेलामा चाल्नु पने कदमको बारेमा “धेरै िाहा छ” र “'लगभग िाहा छ” भने्न उत्तर जोड्ने हो भने 80% 
भन्दा बढी हुन्छ। ठुलो हवपहत्त वा दैवी प्रकोपको बेलामा आश्रय (सेल्टर) हलने ठाउाँको बारेमा “गैर जापानी सौंस्करण” का आधा 
उत्तरदाताहरूले िाहा छैन भने्न उत्तर हदएक छन्, जुन जापानी सौंस्करणमा जवाि हदनेहरूको प्रहतशतभन्दा बढी छ। 

  गैर-जापानी 
सौंस्करण 

जापानी 
सौंस्करण 

सबै उत्तर 

1.िाहा छ 446(51.32%) 205(66.13%) 651(55.22%) 

2.िाहा छैन 423(48.68%) 105(33.87%) 528(44.78%) 
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3-2．तोहसमा वडाको होम पेजमा भएको “हवदेशीहरुको लाहग जीवनयापन जानकारी” हेरेर जानकारी हलएको बारेमा  

शे्रणी  हलइएको जानकारी उत्तर सौंख्या 

1 ठेगाना /पाररवाररक हववरण दताज/ कर प्रहिया 96(68.57%) 

2 स्वास्थ्य/सावजजहनक हबमा 72(51.43%) 

3 बसोबास 71(50.71%) 

4 हवदेशी भाषामा हदइने सेवाबारे जानकारी 60(42.86%) 

5 आपत्काहलन अवस्िा / हवपहत्त वा दैवी प्रकोप 52(37.14%) 

6 सौंसृ्कहत/गहतहवहध/समुदाय 49(35.00%) 

7 बच्चा हुकाजइ 19(13.57%) 

8 अन्य 12(8.57%) 

     हामीले “हवदेशीहरुको लाहग जीवनयापन जानकारी” हेरेका छ ौं भनेका व्यस्तिहरुलाई कुन जानकारी हलनु 
भयो भनेर बहु उत्तर हदन सहकने प्रश्नको उत्तर हदन लगाएका हिय ौं। धेरै जानकारी हलइएको उत्तरमा  
“ठेगाना/पाररवाररक हववरण दताज/कर प्रहिया” वा “स्वास्थ्य/सावजजहनक हबमा” जस्ता प्रशासहनक प्रहियाहरु सौंग 
सम्बस्तित हवषयहरु छन्।  

     त्यसै्त, “हवदेशी भाषामा हदइने सेवबारे जानकारी” पहन 42.86％ भएकोले, वडा प्रशासन वा काउन्टरमा 
बहुभाहष सेवाको आवश्यकतालाई सौंकेत गदजछ। 

3-3.तोहसमा वडामा बहुसाौंसृ्कहतक सह-अस्तस्तत्वको समाज हनमाजणको लाहग महत्व हदनुपने कुराहरु 

（3 वटा सम्म छनोट गनज सहकने ） 

     यहााँ, हवदेशी नागररकहरु र जापानीजहरु बीच साौंसृ्कहतक आदान प्रदान वा एक अकाजको भाषा हसके्न,  जापानको 
हसस्टम र हनयम बारे हसके्न अवसर प्रदान गने आहद आपसी सौंवाद (सौंचार) सुदृढ पानुजपने वा बुझाईमा सुधार गनुज पने अपेिा 
गररएका उत्तरहरु धेरै छन्। 
     त्यसै्त, जीवनयापन वा श्रम (काम) सौंग सम्बस्तित हवषयहरुको बारेमा परामशज हलने काउन्टरको स्िापना गररनुपछज  भनेर 
उत्तर हदने व्यस्तिहरु धेरै हुनुको कारण कोरोनाको प्रभाव भएर पहन हुन सक्छ। 

＊यो बुलेहटन सौंस्करण र अनुवाहदत सौंस्करण तोहसमा वडाको होमपेज "हवदेशीहरूका लाहग जीवनयापन जानकारी" https://www.city.toshima.lg.jp/

info/index.html र गाकुसु्यइन हवश्वहवद्यालय अन्तराजहरि य केन्द्रको होमपेजमा, 2021 माचजको मध्यदेस्तख  जारी गने योजना छ।  

 
सम्पादन: गाकुसु्यइन हवश्वहवद्यालय खानेदा तोमोको, खाराहकसावा हमदोरी  

 शे्रणी हवषयहरु उत्तर सौंख्या 

1 हवदेशी नागररकहरु र जापानीजहरु बीच साौंसृ्कहतक आदनप्रदान गने अवसर (कायजिमहरु) को हनमाजण गने 451(38.25%) 

2 हवदेशी नागररकहरुको जीवनयापन र कामको लाहग परामशज हलने ठाउाँको व्यवस्िा गने 400(33.93%) 

3 जापानमा जीवनयापन गनज आवश्यक पने जापानको हसस्टम र हनयम बारे हसके्न अवसर प्रदान गने 316(26.80%) 

4 हवदेशी नागररकहरूलाई स्िाहनय गहतहबहधहरुमा भाग हलन आग्रह गने 300(25.45%) 

5 
जीवनयापन बारे जानकारी हदने माध्यममा हवहवधीकरण गने (सामाहजक सौंजाल (SNS) र सुचना तिा सौंचार प्रहबहध 
(ICT) को प्रयोग गने) 

284(24.09%) 

6 साौंसृ्कहतक आदनप्रदान गदै एक अकाजको भाषा हसके्न अवसरको हनमाजण गने 277(23.49%) 

7 जीवनयापनको समय ताहलकाको हभन्नतालाई ध्यानमा रािै, जापानीज भाषा हसके्न अवसरहरु बृद्धी गने 240(20.36%) 

8 जीवनयापन बारे जानकारी अौंगे्रजी, चाइनीज र कोररयन भाषा बाहेक अरु भाषा बाट पहन प्रदान गने  232(19.68%) 

9 हवदेशी नागररकहरुको समुदायलाई सहयोग गने 203(17.22%) 

10 जापानीजहरुले हवहभन्न हवदेशी भाषा र हवदेशी सौंसृ्कहत हसके्न अवसरको हनमाजण गने 185(15.69%) 

11 जापानीज भाषाका किाहरु जान आउन सहजलो स्िानमा सौंचालन गने 184(15.61%) 

12 हवदेशी नागररकहरुको मातृभाषा र सौंसृ्कहत प्रचार गने अवसर (सु्कलको किा, गोष्ठी, पुस्तस्तका आहद) को हनमाजण गने 73(6.19%) 

https://www.city.toshima.lg.jp/info/index.html
https://www.city.toshima.lg.jp/info/index.html

