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रेइवा ४ साल फेब्रुअरी मुसाशिनो िहर 

जापान सरकारद्वारा प्रवद््धित “स्थानीय बहुसाांस्कृततक सहजीवन प्रविन् योजना” को तजुम्ा र समीक्षाको अनुरोिको 
सम्बोिनमा “मुसाशिनो िहर बहुसाांस्कृततक सहजीवन प्रविन् योजना (अस्थायी नाम)” को तजुम्ा गनक्ो लाधग 
ववशिन्न क्षेत्रमा ववदेिी नागररकहरूको जीवनयापनमा सहयोग परु् याउन आवश्यक कुराहरू आददको वास्तववकता बझुी 
यसलाई अध्ययनको आिारिूत सामग्रीको रूपमा प्रयोग गनक्ो लाधग हामील ेसवके्षण गरेका धथयौं। 

सवेक्षणको रूपरेखा 
 प्रश्नावली सवेक्षण तथा अन्तरवाता् वविेषता अनसुारको दहयररांग सवके्षण प्रश्नावली सवेक्षण अन्तरवाता ्
सवेक्षणको 
दायरामा पन े
व्यक्ततहरू 

रेइवा ३ साल सेप्टेम्बर ३० 
ताररखको शमततमा मसुाशिनो 
िहरको आिारिूत तनवासी 
दता्मा दता ्गररएको १८ वष ्
वा सोिन्दा बढीका ववदेिी 
नागररकहरू 

प्रश्नावली सवेक्षणको 
लाधग अन्तरवाता् ददई 
सहयोग गने इच्छा 
व्यतत गरेका व्यक्ततहरू 

प्रश्नावली सवेक्षणको जवाफ ददन गाह्रो हुने अनुमान 
गररएको व्यक्तत वा ववदेिी नागररकसँग सम्बन्ि िएको 
जापानी नागररक आदद 

सवेक्षण अवधि रेइवा ३ साल अतटोबर २५ 
ताररख (सोमबार) देखख 
नोिेम्बर १५ ताररख (सोमबार) 
सम्म 

रेइवा ३ साल नोिेम्बर 
२० ताररख (ितनबार) 
देखख डिसेम्बर ५ ताररख 
(आइतबार) सम्म 

रेइवा ३ साल नोिेम्बर ५ ताररख (िुक्रबार) देखख 
डिसेम्बर १ ताररख (बिुबार) सम्म 

सवेक्षणको 
दायरामा पन े
व्यक्ततहरूको 
सङ्ख्या आदद 

२,८४१ जना 
सङ्खकलन सङ्ख्या: १,२२५ 
सङ्खकलन दर: ४३.१% 

५८ जना ・िहर शित्रका ववश्वववद्यालयहरूमा अध्ययनरत 
अन्तरा्क्रिय ववद्याथी २ जना 

・प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी*१ ९ जना 
・ववदेिी िाषा, सांस्कृतत आददमा हुकेका बालबाशलकाहरू*२ 

७ जना 
・ववदेिी नागररक समुदाय ४ जना 
・ववदेिी नागररकहरूसँग सम्बन्ि िएको जापानी नागररक 
(ववदेिी नागररकलाई काममा राखखरहेको कम्पनी) १ जना 

 
 

प्रश्नावली सवेक्षण तथा अन्तरवाताा 
◆प्रश्नावली सवेक्षण (SA)...एउटा जवाफ  (MA)...बहुसङ्ख्य जवाफ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

मुसाशिनो िहर ववदेिी नागररक मनोववृि सवेक्षण ररपोर्ा साराांि सांस्करण 

❶रारि वा क्षेत्र (SA) 
 

❷उमेर (SA) 

*१: MIA को जापानी िाषा अध्ययन सहयोग प्राप्त गरररहेका नागररकहरूलाई जनाउँछ। 
*२: बुबाआमा दबुै अथवा बुबाआमा मध्येको एक जना ववदेिी नागररक, मातिृाषा जापानी िाषा निएको जस्ता परृठिूशम िएका 

बालबाशलकालाई जनाउँछ। 

जवाफ दरलाई प्रततित (%) ले जनाइएको छ र दोस्रो दिमलवलाई राउक्न्िङ गरेर दहसाब तनकाशलने हुनाले, एउटा जवाफ िए तापतन कुल १००% नहुने अवस्थाहरू 
पतन हुन सतछन।् 

(१) तपाईंको बारेमा  
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❸शलङ्खग (SA) 

❺बसोबास वष ्सङ्ख्या (SA) ❻ठेगाना (SA) 

❹हालको बसोबास योग्यता (SA) 

सवेक्षणको दायरामा पने व्यक्ततहरू र जवाफ ददन ेव्यक्ततको रारि वा क्षते्रको सांरचना अनुपात लगिग 
समान छ। 
उमेरको सन्दिम्ा “३०-३९ वष”् ३३.६%  “२०-२९ वष”् २६.४% र ४० वष ्िन्दा कमले ६०.०% ओगटेको छ। 
बसोबास योग्यताको सन्दिम्ा, सबैिन्दा बढी “स्थायी बाशसन्दा” २८.६%, त्यसपतछ “इक्न्जतनयर / मानववकी 
/ अन्तरा्क्रिय वविेषज्ञ” २२.९%  “ववद्याथी” १३.६% रहेका छन।् जापान बसोबासको सन्दिम्ा, १० वष ्वा 
सोिन्दा लामो बसोबास गने व्यक्ततहरू ४०.०% रहेका छन।् 
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(२) िाषाको बारेमा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  A B C D E 

सुन्ने 
समाचार र नाटकको 
ववषयवस्त ुबुझ्नसतछु 

अको व्यक्ततले िनकेो 
कुरा प्रायः बुझ्न सतछु 

अको व्यक्ततले बबस्तारै 
िनेको कुरा बुझ्न सतछु 

िब्द मात्र बुझ्न सतछु 
त्यवि सुनेर 
बुझ्न सक्तदन ँ

बोल्न े
आफूल ेिन्न चाहेको 
कुरा समस्याबबना 
बोल्न सतछु 

आफूले िन्न चाहेको 
कुरा लगिग बोल्न 
सतछु 

सामान्य दैतनक कुराकानी 
गन ्सतछु 

आफ्नो पररचय ददन, 
तनयशमत अशिवादन गन ्
र केही िब्दहरू िन्न त 
सतछु 

त्यवि बोल्न 
सक्तदनँ 

पढ्ने 

नगरपाशलका, 
ववद्यालय र 
कायस््थलबाट प्राप्त 
गरेको पत्र र ववज्ञक्प्त 
पढेर बुझ्न सतछु 

नगरपाशलका, ववद्यालय 
र कायस््थलबाट प्राप्त 
गरेको पत्र र ववज्ञक्प्त 
पढेर अशल-अशल बुझ्न 
सतछु 

अखबार र पबत्रकामा 
िएका ववज्ञापन र पचा,् 
स्टेसनमा िएका रेलको 
समयताशलका र गाइिबोि ्
हेरेर आफूलाई चादहन े
जानकारी पाउन सतछु 

धचत्रहरू सँगै िएको 
सरल तनदेिन (जस्तै, 
फोहोर तनकालेर फाल्न े
तररका, खाना पकाउन े
तररका) हेरेर बुझ्न 
सतछु 

त्यवि पढ्न 
सक्तदनँ 

लेख्न े

ररपोट् बनाउन सतछु 
वा ररपोट्मा प्रयोग 
गररन ेवातय लखे्न 
सतछु 

आफ्नो पररचय ददने र 
दैतनक जीवनबारे बताउन े
वातय लखे्न सतछु 

आफ्नो वररपररका 
मातनसहरूलाई जानकारी 
ददन सािारण नोट आदद 
लेख्न सतछु 

नाम, देिको नाम, 
ठेगाना आदद लेख्न सतछु 

त्यवि लेख्न 
सक्तदनँ 

 

➐पदहलो िाषा (SA) ➑जापानी िाषाको क्षमता हाशसल क्स्थतत (SA) 

पदहलो िाषाको सन्दिम्ा, सबैिन्दा बढी “धचतनया”ँ ३७.८% र त्यसपतछ “अङ्खग्रजेी” १३.५% रहेको छ। जापानी 
िाषाको क्षमता हाशसल क्स्थततको सन्दिम्ा ५०.०% िन्दा बढीले उच्च स्तरमा “सुन्ने” र “पढ्न”े सतने र 
िेरैले B स्तरसम्म “बोल्ने” र “लेख्ने” पतन सतने क्स्थतत रहेकोल ेजापानी िाषामा लगिग आफूले चाहेको कुरा 
िन्न र सुनेको कुरा बुझ्न सककरहेको कुरा बुझ्न सककन्छ। 

(ववकल्प A～E तलको ताशलका अनुसार) 
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*सावज्तनक प्रकक्रयाहरू: ववद्यालय, ककन्िरगाटेन, नसर्ी, स्वास््य बबमा, अस्पताल, कर, पेन्सन, फोहोर फाल्नको लाधग तनकाल्ने कुराहरू। 

➒दैतनक जीवनमा असुवविाको महसुस र समस्या परररहेको कुराको बारेमा (MA) 

➓आवश्यक जानकारी प्राप्त िइरहेको छ वा छैन (SA) ⓫सिैँ जानकारी प्राप्त गन ेस्रोत (MA) 
 

⓬िहरबाट प्रदान गररन ेजानकारी कुन िाषामा बुझ्न 
सतनुहुन्छ? (MA) 

“सावज्तनक प्रकक्रया थाहा छैन” २१.६% र “सावज्तनक प्रकक्रयाको समस्यामा पदा् कहा ँसम्पक् गने, थाहा 
छैन” १८.४% रहेको हुनाले प्रकक्रया गन ्कदठनाइ िोधगरहेको कुरा बुझ्न सककन्छ तर असुवविा महसुस नगरीकन 
दैतनक जीवन बबताउन सककरहेको “समस्या परेको छैन” िनेर जवाफ ददने व्यक्तत सबैिन्दा बढी ३७.५% 
रहेका धथएँ। 

(३) तपाईंलाई परेको समस्याको बारेमा  

 

(४) जानकारी र परामिक्ो बारेमा  
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◆अन्तरवाताा【मुख्य राय】 

(१) जानकारी प्राप्त गने तररका र भाषा सम्बन्धी कुराहरू 
▷ GOOGLE अनुवाद, स्माट् फोन एक्प्लकेसन जस्ता अनुवादन टुल्स्हरू प्रयोग गरररहेको छु। 
▷ सक्जलो जापानी िाषामा लेखेको वा कान्जी माधथ दहरागाना लेखेको िएमा बुझ्छु। 
▷ वववरण सांक्षक्षप्त गदा् राम्रो हुन्छ। “महत्त्वपूण”् र “प्रकक्रया गनुप्ने (आवश्यक कदम चाल्नुपने)” गरी २ बुँदाहरू जोि ददनु 

राम्रो हुन्छ। 
▷ मातिृाषा (बहुिाषी) मा लेखखददनुहुन अनुरोि गद्छु। 

(२) बहुसाांस्कृततक सहजीवनको बारेमा 

▷ स्वािाववक तररकामा व्यवहार गनुहु्न अनुरोि गद्छु। कुनै दरूी नराखीकन व्यवहार गनु्हुन अनुरोि गनछु्। 
▷ ववदेिी नागररक र जापानी नागररकलाई नछुट्याईकन सँगै एउटै देिमा बसोबास गन ेव्यक्ततको रूपमा राम्रो सम्बन्ि 

बनाउन अनुरोि गद्छु। 
▷ एकअका्को िाषा र सांस्कृतत अध्ययन गने मनोववृि हुनु राम्रो हुन्छ। 

  

⓭समुदायमा धचनेको जापानी नागररक चाहनुहुन्छ? (SA) 
 

⓮समुदायका मातनसहरूको लाधग उपयोगी गततववधि गन ्
चाहनुहुन्छ? (SA) 

आवश्यक जानकारी प्राप्त िइरहेको छ वा छैन िन्ने प्रश्नको सन्दिम्ा  “पयाप््त जानकारी प्राप्त गरेको छु” 
र “दठकै मात्राको जानकारी प्राप्त गरेको छु” दबैु जोिेर सबैिन्दा बढी ८२.७% रहेको हुनाले िेरै मान्छेहरूले 
प्राप्त गरररहेको कुरा बुझ्न सककन्छ। जानकारी प्राप्त गने स्रोतको सन्दिम्ा, सबैिन्दा बढी “िहर बुलेदटन 
मुसाशिनो (पबत्रका)” ५४.८% र त्यसपतछ “िहरको होमपेज” ४०.२% रहेको छ। साथ ैिहरले प्रदान गने 
जानकारी सबैिन्दा बढी “सक्जलो जापानी” बाट बुझ्ने व्यक्तत ७१.०% रहेका छन।् 

समुदायमा धचनेको जापानी नागररक चाहने वा नचाहने िन्ने प्रश्नको जवाफमा  “अझै बढाउन चाहन्छु” ५०.०% 
र समुदायका मातनसहरूको लाधग उपयोगी गततववधि गन ्चाहने वा नचाहने प्रश्नको जवाफमा “गततववधि गन ्
चाहन्छु” ४१.३% रहेको कुराबाट समुदायमा जापानी नागररक जसरी नै गततववधि गन ्चाहने इच्छा रहेको कुरा 
बुझ्न सककन्छ। 

(५) समुदायको बारेमा  
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(१) जानकारी प्राप्त गने तररका र भाषा सम्बन्धी कुराहरू 
▷ मैले हुलाक माफ्त पठाइएको कागजातहरू एक्प्लकेसन प्रयोग गनु ्बाहेक MIA को जापानी िाषाको तलासको शिक्षकलाई 

सोध्ने आदद गरररहेको छु। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी) 
▷ म अनुवादन एक्प्लकेसनमा होमपेज पदढरहेको छु। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी) 
▷ काउन्टरमा दोिास ेिएमा सबिैन्दा राम्रो हुन््यो। निएको खण्िमा बबस्तारै बोशलददने र लेखखददन ेगरे सक्जलो हुन््यो। 

लेखखददएमा त्यो शलएर फकक्ई बबस्तारै पढ्न पतन सककन्छ। साथै िेरै कान्जी ियो िने बुझ्न सक्जलो हुन्छ। अनुवादन 
एक्प्लकेसन आददले गलत अनुवादन गरे पतन, गलत िएको कुरा थाहा हँुदैन। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी) 
▷ “मलाई जापानी िाषा त्यतत आउँदैन” िनेर िनेको बेला सक्जलो जापानी िाषामा बबस्तारै बोलेर राम्रोसँग बुझाइददनुियो। 

बच्चासँग सम्बक्न्ित कागजात, पररवारले क्जम्मा ददएको कागजात आददको काम पतन सक्जलो जापानी िाषामा 
गररददनुियो। म सक्जलो जापानी िाषा अशलअशल बुझ्न सतने िइरहेको छु। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी) 
▷ कागजातहरू अांग्रेजीमा लेख्न,े कान्जीको माधथ दहरागाना लेख्ने आदद गररददए राम्रो हुन्छ। कान्जीको िेरै अथ ्िएर बुझ्न 

गाह्रो हुने हुनाले म कान्जीमा मात्र लेखखएको कुरा बुझ्न सक्तदनँ। मलाई सक्जलो जापानी िाषा पतन पढ्न सक्जलो 
लाग्छ। (ववदेिी नागररक समुदाय) 
▷ सक्जलो जापानी िाषाले मद्दत पुग्छ तर कर, पेन्सन, नागररक स्वास््य बबमा आदद सक्जलो जापानी िाषामा पतन 

बुक्झ्दनँ। अांग्रेजी बोल्न सतन ेमान्छे िए ढुतक हुन सककन््यो। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको ववद्याथी) 

(२) बहुसाांस्कृततक सहजीवनको बारेमा 
▷ ववदेिी नागररकको रूपमा जापानको सांस्कृततको सम्मान गरी शसतन ेअवसर हुनु पद्छ। जापानी नागररकमा ववदेिी 

नागररकलाई क्स्वकाने मनोववृि िए राम्रो हुन््यो। नक्स्वकाररएको अनुिव छ िन्ने होइन। (प्रारक्म्िक जापानी िाषाको 
ववद्याथी) 
▷ साांस्कृततक शिन्नतालाई सम्मान गन ेर शिन्नता सजृना गने परृठिूशमलाई बुझ्ने कुरा महत्त्वपूण ् हुन्छ। (प्रारक्म्िक 

जापानी िाषाको ववद्याथी) 
▷ जापानले पतन अन्य देिहरूले पतन, त्यस्तो सांस्कृतत रहेछ िनेर ववचार गरी एकअका्लाई बुझ्नुपछ्। यस्तो आपसी 

समझदारीको लाधग इिेन्ट ियो िने राम्रो हुन््यो। म अवश्य पतन िाग शलनेछु। (ववदेिी नागररक समुदाय) 
▷ जापानी नागररकहरू िेरै दया नदेखाउने वा सांवेदनिील निइददए हुन््यो। म उहाँहरूको िावना बुझ्न सतछु तर बुझेको 

कुरा हरेक पटक बताइयो िने राम्रो लाग्दैन। (िहर शित्रका ववश्वववद्यालयहरूमा अध्ययनरत अन्तरा्क्रिय ववद्याथी) 

(३) अन्य 
▷ मलाई जापान आउनु अति साथी बनाउन सककन्छ कक सककँदैन िनेर धचन्ता लागेको धथयो। िाषा नबुझ्ने हुनाले के 

िन्दा हुन्छ िनेर थाहा निएर धचन्ता र असहज महसुस हुन््यो। अदहले कान्जीको धचन्ता लाग्छ। (ववदेिी िाषा, 
सांस्कृतत आददमा हुकेका बालबाशलकाहरू) 
▷ मुक्स्लमहरूको हरेक ददन प्राथ्नाको समय हुने हुनाले प्राथ्ना स्थल र समय शमलाउनुका साथै रामजान (उपवास) मा 

ध्यान ददनु आवश्यक हुन्छ। त्यसको सहयोग पतन नगरीकन हँुदैन। मदहलाहरूले दहजाब (छोप्ने लुगा) लगाउने चल्न हुने 
हुनाल ेयस कम्पनीले दहजाब लगाउन अनुमतत ददएको छ तर अनुमतत नददने कम्पनीहरू पतन छन ्िनेर सुनेको छु। 
िम ्प्रततको बुझाइ निएको कम्पनीमा सम्बक्न्ित व्यक्ततहरूलाई काम गन ्सक्जलो वातावरण हुन्छ िनेर िन्न सककँदैन। 
(ववदेिी नागररकहरूसँग सम्बन्ि िएको जापानी नागररक) 

 

 
एकतफ् जानकारी प्रसारण गदा् मातिृाषामा अनुवाद गररएको जानकारी चाहन्छु िन्ने राय पतन िएमा, 
अकोतफ् स्माट् फोन आददको अनुवाद टुल्स र एक्प्लकेसन प्रयोग गरेर बुखझरहेका व्यक्ततहरू पतन िएको 
कुरा थाहा ियो। साथै बहुसाांस्कृततक सहजीवनको सन्दिम्ा, सांस्कृतत र िमक्ो शिन्नता, रारिहरू बीचको 
सम्बन्ि प्रततको बुझाइ र सांवेदनिील हुनुपने अवस्थाहरू हुन्छन ्तर दरूी बबनाको स्वािाववक तररकामा 
व्यवहारको अपके्षा गछ्ु िन्ने राय पतन देखखयो।   

सम्बक्न्ित िाखा: तनवासी वविाग बहुसाांस्कृततक सहजीवन तथा आदानप्रदान िाखा 


