
जापानमा अध्यनरत नेपाली बिधार्थीहरुमा कोरोनाको प्रभाव िारे सभे गररयो। 
९३% भन्दा िढि बिधार्थी आर्र्थिक समस्यामा 

जजज्ञान कुमार र्थापा 
२०२०।५।२ 

पछिल्लो तथ्याङ्कले जापानको जापानी भाषा स्कुल, कलेज वा बिश्वबिधालयमा गरी कुल २६,३०८जना 
नेपाली बिधार्थी रहेको जास्सो (जापान बिधार्थी सहयोग छनयोग) ले जनाएको ि। यो जापानमा रहेका बिदेशी 
बिधार्थीहरुमा चीन, भभयतनाम पछि तेस्रो ठुलो संख्यामा पदिि। अन्य एभशयाली मुलुकहरुका बिधार्थी झैं 
हाम्रा िहुसंख्यक नेपाली बिधार्थीहरु पछन जापानमा अध्यनको सार्थ सार्थै पार्ि र्ाइम काम गरेर बिधालयको 
फिस छतने र जीवन यापनमा लाग्ने खचि जरु्ाउने गरेको बिगतका अध्यन अनुशन्धानले पछन देखाएको ि। 
तसर्थि हाल ववश्वमा िैभलएको कोरोना भाइरस र जापानमा आपतकालको घोषणा भएयता बिधार्थीहरुको 
काममा वा पिाइमा के कस्ता असरहरु देखखएका िन भन्न े हेतलेु यो अनुशन्धान गररएको हो। यसको 
छनचोडले बिधार्थीिगिमा आवश्यक सहयोग जरु्ाउन र जापानी तर्था नपेाली भमडडयाहरुमा नेपाली बिधार्थीहरुको 
अवस्र्थािारे जानकारी ढदन उपयोगी हुने बिश्वास भलएका िौ। 
अनुशन्धानको लक्षित िगि: जापानको भशिण संस्र्थामा रहेर अध्यनरत नपेाली बिधार्थीहरु 

अनुशन्धान अवधी: २०२०साल अवप्रल २२ ताररक देखी अवप्रल ३० ताररक सम्म 

अनुशन्धानको ववधी: विेमािि त प्रश्नावभल द्वारा 
 

यस अनुशन्धानमा कुल सहभागीहरु:६५७जना रहेका िन।् जसमा ७७.९% परुुष र २१.९% मढहला रहेका 
िन।् २४.९ प्रछतशत सहभागीहरु र्ोफकयोिार्, ११.७% िुकुओका िार्, कानागावा७.२% र ओसाका िार् ५.८% 
िन भने त्यसिाहेकका वप्रिेक्चरिार् ५०.५प्रछतशत रहेका िन।् त्यसै गरी सहभागीहरुमध्ये ६५.६% बिधार्थीहरु 
जापान आएको ३ िषि भन्दा कम िन भने िाफकिँ  ३४.४% बिधार्थीहरु ३ िषि भन्दा िढि जापानमा िभससकेको 
यस अनुशन्धानले देखाएको ि। जसमध्ये ५१.६% भोकेशनल कलजेमा, २५.७% ववश्वबिधालयमा र 
११.३%जापानी भाषा स्कुलमा अध्यनरत िन भने ११.४% अन्य शैक्षिक संस्र्थामा रहेका िन।् 
 
कोरोना संक्रमणल ेपार्ि र्ाइम काममा कविको असर पारेको ि भछन सोधकेो प्रश्नमा ४४.७%लाई काम गन े
अवधी घर्ाएर काम ढदएको, ३४.१%लाई काम नभएर लामो बिदामा िस्न िाध्य गराइएको र ७.८%लाई 
कामिार् छनकाभलएको पाइयो। ८६.६% नेपाली बिधार्थीहरुमा कोरोनाको कारणल े आर्थीक अवस्र्थामा 
नकरात्मक प्रभाव पारेको देखखन आएको ि। 
 

 



कोरोनाको त्रास िारेको प्रश्नमा ४१.४%ले आफ्नो काम सेवा प्रदान गने र कस्र्मर संग भेर् हुने हुनाले 
संक्रमणको त्रास रहने िताएका िन भने ३६.५%ले काममा आिँउदा जािँदा प्रयोग गररने साविजाछनक 
यातायातमा संक्रभमत हुने त्रास रढहरहने िताएका िन।् बिशेषत बिधार्थीहरु कोठाभलिँदा सार्थीसंग भमलेर 
भलनेहुनाले सानो रुममा धेरैजना िस्ने हुनाले पछन रोग सने सम्भावना िढ्ने तिि  र्चन्ता गनेहरु १०.४% 
रहेका िन।् ११.७%ले भने कुनै त्रास नरहेको िताएका िन।् 

 
आर्र्थिक ढहसावल ेके कस्तो समस्या रहेको ि भन्न ेप्रश्नमा २३.९% दैछनक जीवनयापन गन ेखचिमा अभाव 
हुनर्थालेको िताएका िन ्भन े२३.४%ल ेभशिण संस्र्थाको फिस छतनि समस्या रहेको िताएका िन।् त्यसैगरी 
मार्थी उल्लेखखत दवुै फिस छतनि पछन जीवन छनवािह गनि पछन समस्या ि भन्नेहरु ४५.८% िन।् सरसछति 
जोडेर हेदाि ९३.१%बिधार्थीहरु आर्र्थिक समस्यामा परेको देखखन्ि। 

 
कोरोनाको समस्याले गदाि आफ्नो देश िकि न चाहनुहुन्ि भन्ने प्रश्नमा २२.४%ले िकि न चाहेको, 
३७.१%नचाहेको र ४०.५%ले के गन ेके अन्यौलमा पररएर यसै भन्न नसफकन ेिताएका िन।् 

 



ववश्वभरन ैमहामारीको रुपमा िैभलएको यस कोरोना भाइरसको कारण अढहले आिुले भोग्नु परेको आर्थीक 
िाहेक मुख्य समस्या चािँढह के हो भन्न े प्रश्नमा ५०.४%ले अध्यन पछिको भववष्यको र्चन्ता लागेको 
िताएका िन।् २२.१%ले लामो बिदा भएकोले अध्यन पुरा हुने नहुनेमा र्चन्ता प्रकर् गरेका िन ्भन े
२१.९%ले भभषािारे र्चन्ता गरेका िन।् यसरी कुल ९३.४% बिधार्थीहरु कोरोनाको कारण र्चन्तामा रहेको 
देखखन्ि। 

 
जापानमा आिुलाई चाढहने सुचना कहािँ िार् भलनुहुन्ि भन्ने प्रश्नमा ३३.८%ल ेनपेाली इन जापानिार्,२९.२ले 
सामाजजक संजाल वा अन्य पजे तर्था गु्रपिार्, १८.१%ले जापानिार् संचाभलत नपेाली भमडडयाहरुिार् सूचना 
तर्था जानकारी हरु भलने गरेको देखखन्ि। त्यसिाहेक जापानी सचंार माध्यम वा सरकारी विेसाइर्हरु, 
सार्थीभाइ वा आिन्त र अन्य श्रोतिार् समाचार भलनेहरुको संख्याभन ेन्युन रहेको देखखन्ि। 

 
कोरोना भाइरसको कारणले आफुलाइ लागेको कुरा लेखु्नहोस भन्ने प्रश्नको जवाफमा आएका केहह 
भनाइहरु यस प्रकार रहेका छन।्  

1. यस ववषम पररजस्र्थछतमा ववध्यार्थी वगि र्थुप्रैसमस्या हरुिार् गुज्रीएको ि। जापान सरकारले ववदेशी 
ववध्यार्थीहरुका समस्याहरुलाई संिोधन नगरीढदनेहो भन ेयसपिीको ववध्यार्थीहरुको अवस्र्था अत्यन्त 
कहालीलाग्दो देखीन्ि।तसर्थि यछतिेला सम्िजन्धत छनकाय(राजदतुावाश वा गैरआवासीय नेपाली सघं)को 
भुभमका आवश्यक ि। 

2. दैछनक जजवनयापन मा कोरोना को त्रास ले छनकै असर पारेको ि। जजववकोपाजिन का लार्ग र्थोरै भसफ्र् 
मा काम गनुिपन ेअवस्र्था ि जसले गदाि आर्र्थिक तर्था मानभसक दवुै तवरले अस्तव्यस्त ि जजवन। 



3. काम ववदा भएकोले कसरी दैछनक जीवन चलाउने भनेर र्चन्ता ि । 
4. सही सूचना कम अफ़ह धेरै भयों 
5. अि के हुन्ि जापान मा हाम्रो भववष्य के होला काम र कलेज हरु के हुन्ि र भभजा के होला हाम्रो 
6. कोरोना को लिण द्खखएको खण्डमा सिैभन्दा छिर्ो सुचना ढदने ठािँउ र माध्यम को िारेमा भछनढदनुभयो 

भने आभारर हुने र्र्थए। 
7. के गनुि ज्यानको माया सिैलाई ि, काम नगरी कसरी िस्न ुअको मढहना भाडा छतन ेपैसा नहोला भन्न े

वपर, तरपछन सक्दो सतकि ता अपनाएकी िु 

8. हाललाई जजिन यापनन ैहो भने भबिस्यमा रोज़गारका िते्रहरू आर्र्थिकमन्दीले गदाि कर्ौतीभई वफकिं ग 
भभषाको लागी कढठनाई हुन ेडर, यत्रो लगानी गरेर पढाई सकेर िेरोज़गार हूनु पनेहो फक भन्ने डर 

9. िसाइिँ सरेको हुदा 20 ढदन भन्दा िढद भयो काम पछन िैन येस्त ैहो भन ेअको मढहना िार् खान पछन 
गारो हुन्ि | 

10. एकदम डर लागीरहेको ि कोरोना को करण ले आफ्नो ज्यान र त्यसमार्थी घरको परीवार सि ै
जजम्मवेारी आिुमार्थी भएकोले आहीले सम्म जसोतसो चलेको र्र्थयो अि अहीले जापान को युनीभसीर्ी 
को चार िष ेकोषि पनी पुरा हुदा अढहले कामको भभजा मा परीितिन गनि लाग्दा बिषय नभमलेर भभजा 
आएन अढहले काम पनी िैन भभजा नी आको िैन कोरोनाको कहर 

11. आफ्नो देशमा जान रोक लगाउन नहुने र्र्थयो 
12. कोरोना भाईरसले गदाि काम गने ठाऊ िन्द भएर एउर्ा मात्र काम गनुिपरेको ि।तपाईहरुलाई र्थाहा न ै

ि जापान ववद्यार्थी लाई एउर्ा मात्र कामल ेजीवनयापन गनि कढठनाई ि। त्यढह मार्र्थ यो अिस्र्था 
मा सिँगै कोठामा िस्ने सार्थी नपेाल गएको २.५ महीना भयो सक्यो जसले गदाि कोठा भाडामा अन्य 
बिलहरु एक्लै छतनुिपने हुदा खाने पैसा नै िचाउन मुजस्कल ि 

13. कलेज बिदा भैरहेको हनाले भोली आफ्नो भववष्य समझेर धेरै र्चतंा लागेको ि। 
 

यो सवे नेपाली इन जापानको सहयोगमा तयार पाररएको हो। 
 


