नक्कली परीक्षार्थी मार्फत भाषा पास गरी कोररया आएका ने पाली
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पक्राऊ परर डिपोर्फ हु ने को सं ख्या १०० नाघ्यो
सिओल -कोरिया ििकािले नक्कली पिीक्षार्थी मार्फ त ईपपयि भाषा पिीक्षा पाि गिी कोिीया आएका ने पालीलाई पक्राऊ गिी ने पाल
डिपोर्फ गने असभयानलाई तीव्रता दिएको छ । ििकािले त्यििी कोरिया आएका ने पालीलाई पक्राउ गने असभयान िु रु गिे यता िय
भन्िा बढी ने पाली पक्राऊ परििके को कोरियाको अध्यागमन कायाफ ल यले जनाएको छ ।
िु रु मा अनु हाि समल्ने िाथर्थलाई भाषा पिीक्षा ले ख्न लगाई कोरिया आएको भन्ने िू च नाका आधािमा एकजनालाई पक्राउ गरिएकोमा
यििी आउने ने पालीको िं ख्या ठु लो हु न िक्ने भन्िै ििकािले अध्ययन िु रु गिे को थर्थयो ।पक्राउ पिी डिपोर्फ हु ने ह रुमा कोरिया आएको
तीन मदहना भएिे खि िाढे तीन वषफ बिे का िम्म िहे को कायाफ ल यले जनाएको छ ।यििी पक्राउ पने ह रुमा ताप्ले जु ङ , पााँ च र्थि, म्याग्िी
लगायतका जजल्लाबार् आउने ने पालीहरुको िं ख्या ठु लो िहे को प्रवािी श्रसमक िं ग ठन(एमदर्यु ) का अध्यक्ष उिय िाईले बताए ।
अरुलाई पिीक्षा ले िाई कोरिया आएका ने पालीलाई िोझै ने पाल डिपोर्फ गने गिे को भएपनन अकाफ को पिीक्षा दिने ह रुलाई भने पवसभन्न
िु ि क्षा िम्बन्धी मु द्धा चलाई अनु ि न्धान अगाडि बढाईएको अध्यागमन कायाफ ल यको भनाई छ ।यििी आउने ह रु कोरियाको आन्तरिक
िु ि क्षाको पवषयमा पनन ितिाका िं के त हु न िक्ने भन्िै उनीहरुलाई र्थप मु द्धा चलाउने गिे को िाईको भनाई छ ।
िाईले र्थपे , — ‘‘यििी पक्राऊ पने कनतपयलाई अिालती प्रक्रक्र या लम््याएि ६ मदहना िम्म पनन र्थु ने को छ । कनतपय ने पाली िार्थीहरुले
गु नािो गिै र्ोन गनुफ हु न्छ, हासमले गनफ िक्रक ने के दह छै न । ’’
यो िबि सिब भु षालले िबि पे प ि िर्कममा ले ख्नु भ एको हो।

