
MOU with Education Ministry 

 

पे्रस विज्ञप्ति 

गैरआिासीय नेपाली संघ र शिक्षा मन्त्रालय विच एक समझदारी परमा हस्िाक्षर 

काठमाण्डौं, जेठ २७, २०७१ (जनु १०, २०१४) : हिजो जेठ २७, २०७१ का हिन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली 
संघका ववचमा नेपालमा खलुा ववश्वववद्यालय स्थापना र सञ्चालन गने सम्वन्त्धमा एक समझिारी परमा िस्ताक्षर भयो । यो 
समझिारी परले २०१० मा काठमाण्डौंमा र २०१२ मा शसडनन अष्ट्रेशलयामा भएका पूवव समझिारीिरुलाई कायावन्त्वयनमा ल्याउन 
मागव प्रसस्त गने भएको छ । नेपालमा खलुा ववश्वववद्यालय स्थापना र सञ्चालन गने सम्वन्त्धमा तत्सम्बन्न्त्ध काननुन खाका 
तयार भईरिेको सन्त्िभवमा सो कामलाई प्राथशमकताका साथ अगाडी वढाउने ननर्वय भएको छ । 

 

हिजो िस्ताक्षररत समझिारीका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री पररषिले गठन गरेको नेपाल खलुा ववश्वववद्यालय पवूावधार ववकास 
सशमनत अन्त्तगवत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, ववश्वववद्यालय अनिुान आयोग र गैरआवासीय नेपाली संघको सिभागगतामा 
एक अगधकार सम्पन्त्न प्राववगधक एकाई खडा गररने छ । उक्त एकाईले नेपाल सरकार, गैरआवासीय नेपालीिरु र अन्त्तरावन्ष्ट्रय 
समुियको पिललाई एकत्ररत गरी खलुा ववश्वववद्यालयको स्थापना र कायवक्रम सञ्चालनको कायवलाई सिज र छररतो पाररने छ 
। नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ िवुैले यस कायवका लागग आ–आफ्ना तर्व वाट भौनतक र बौगधक लगानी गने छन ्। 
समझिारर परले गैर–आवासीय नेपालीिरुको ज्ञान, शसप, अन्त्वेषर् र प्राववगधक पिुुँच लाई नेपाल शभरयाउन सिज पारेको छ । 
हिजोको कायवक्रममा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका तर्व वाट मानननय मन्त्री गचरलेखा यािव, सगचव ववश्व प्रकाि पन्ण्डत, 

प्रवक्ता मिाश्रम िमाव, मिाननिेिक डा. लविेव अवस्थी लगायतका व्यन्क्तिरुको उपन्स्थनत गथयो र गैरआवासीय नेपाली संघका 
तर्व वाट अध्यक्ष िेष घले, खलुा ववश्वववद्यालय कायविलका अध्यक्ष डा. प्रमोि ढकाल, तथा कायवकारी ननिेिक राजेि िम्िेर 
रार्ाको उपन्स्थनत रिेको गथयो । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गैरआिासीय नेपाली संघका अध्यक्षको अर्थ मन्त्री संग भेट 

हिज ैगैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष िेष घलेको नेततृ्वमा एक प्रनतननगध मण्डलले मानननय अथव मन्त्री डा. राम िरर् 
मित लाई भेटेर खलुा ववश्वववद्यालय सम्बन्न्त्ध ऐनलाई संसिमा पेि गनव अथव मन्त्रालयको सिमनतका लागी अनरुोध गयो । 
भेटमा मन्त्री मितले त्यस्तो सिमनत प्रिान गरी खलुा ववश्वववद्यालयको स्थापनालाई सिज पाने प्रनतवद्धता प्रकट गनुव भयो । 

 

यसै अवसरमा नेपाल सरकारको तर्व वाट सघंले खडा गरेको बिेैशिक रोजगार रिात कोषमा Matching Fund तथा सिकायवको 
लागी समेत अध्यक्ष घलेले अनुरोध गनुव भएकोमा अथव मन्त्रीले यस त्रबषयमा सरकार सकारात्मक रिेको वताउनु भयो । 

गैरआिासीय नेपाली संघ सचचिालय, 

शमति: २०७१ जेठ २८ । 
 


