
खलु्ला विश्ि बिद्यालय स्थापना तथा सचंालन सम्िन्धि पे्रस 

विज्ञन्तत  

पे्रस विज्ञप्ति 

  

काठमाण्डौं, जठे २७, २०७१ (जुन १०, २०१४) : हिजो जठे २७, २०७१ का हिन नेपाल सरकार शिक्षा मधरालय 
र गरैआिासीय नेपाली सघंका विचमा नेपालमा खुला विश्िविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गने सम्िधिमा 
एक समझिारी परमा िस्ताक्षर भयो । यो समझिारी परले २०१० मा काठमाण्डौंमा र २०१२ मा शसडनन 
अष्ट्रेशलयामा भएका पिूव समझिारीिरुलाई कायावधियनमा ल्याउन मागव प्रसस्त गने भएको छ । नेपालमा 
खुला विश्िविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गने सम्िधिमा तत्सम्िन्धि काननुन खाका तयार भईरिेको 
सधिभवमा सो कामलाई प्राथशमकताका साथ अगाडी िढाउने ननर्वय भएको छ ।  

 

हिजो िस्ताक्षररत समझिारीका अनसुार नेपाल सरकार मधरी पररषिले गठन गरेको नेपाल खुला 
विश्िविद्यालय पिूाविार विकास सशमनत अधतगवत नेपाल सरकार शिक्षा मधरालय, विश्िविद्यालय अनिुान 
आयोग र गरैआिासीय नेपाली सघंको सिभागगतामा एक अगिकार सम्पधन प्राविगिक एकाई खडा गररने 
छ । उक्त एकाईले नेपाल सरकार, गरैआिासीय नेपालीिरु र अधतरावन्ष्ट्रय समिुयको पिललाई एकबरत गरी 
खुला विश्िविद्यालयको स्थापना र कायवक्रम सञ्चालनको कायवलाई सिज र छररतो पाररने छ । नेपाल 
सरकार र गरैआिासीय नेपाली सघं ििुलेै यस कायवका लागग आ–आफ्ना तर्व िाट भौनतक र िौगिक लगानी 
गने छन ्। समझिारर परले गरै–आिासीय नेपालीिरुको ज्ञान, शसप, अधिेषर् र प्राविगिक पिुुँच लाई नेपाल 
शभरयाउन सिज 
पारेको



 
 

हिजोको कायवक्रममा नेपाल सरकार शिक्षा मधरालयका तर्व िाट मानननय मधरी गचरलेखा यािि, सगचि 
विश्ि प्रकाि पन्ण्डत, प्रिक्ता मिाश्रम िमाव, मिाननिेिक डा. लििेि अिस्थी लगायतका व्यन्क्तिरुको 

उपन्स्थनत गथयो र गरैआिासीय नेपाली सघंका तर्व िाट अध्यक्ष िषे घले, खुला विश्िविद्यालय कायविलका 
अध्यक्ष डा. प्रमोि ढकाल, तथा कायवकारी ननिेिक राजिे िम्िरे रार्ाको उपन्स्थनत रिेको गथयो । 

 

हिजै गरैआिासीय नेपाली सघंका अध्यक्ष िषे घलेको नेततृ्िमा एक प्रनतननगि मण्डलले मानननय अथव 
मधरी डा. राम िरर् मित लाई भेटेर खुला विश्िविद्यालय सम्िन्धि ऐनलाई ससंिमा पेि गनव अथव 

मधरालयको सिमनतका लागग भेट िाताव गयो । भेटमा मधरी मितले त्यस्तो सिमनत प्रिान गरी खुला 
विश्िविद्यालयको स्थापनालाई सिज पाने प्रनतिद्िता प्रकट गनुव भयो । 

 

गरैआिासीय नेपाली सघं सचििालय, 

मिति: २०७१ जेठ २८ 

 


