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डीन पदहरुका लागि आवेदन आव्हान िरिएको सूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमतत : २०७९।११।०६ गते) 

नेपाल खुला विश्िविद्यालय ऐन २०७३ (संिोधन ) को दफा २० (३ ) र ११(ण ) को प्रािधान बमोजिम सामाजिक िास्त्र 
तथा शिक्षा सकंाय, व्यिस्त्थापन तथा कानून संकाय, र विज्ञान, स्त्िास्त््य तथा प्रविधध संकायमा ररक्त रहेको डीन 
पदहरु (संख्या ३) का लाधग काययकारी पररषदको शमतत २०७९।१०।२७ को तनणयय अनुसार उम्मदेिार छनोट गरर 
तनयुजक्तका लाधग शसफाररि गनय प्राप्त काययितय वििरण अनुसार खुला प्रततयोधगताका आधारमा तनयुजक्तका लाधग 
शसफाररस गररने हुुँदा योग्य तथा इच्छुक महानुभािहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको शमततले ७ (सात) ददन शभर 
विश्िविद्यालयबाट गदित शसफाररस सशमततको कायायलय मानभिनमा कायायलय समयशभर आईपुग्ने गरी आिेदन 
ददनुहुन यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । आिेदन प्रत्यक्ष रुपमा उपजस्त्थत भई शसलबन्दी गररएको खाममा िा इमेल 
माफय त सशमततको इमेल searchcommittee@nou.edu.np मा पिाउनु पनेछ। तोककएको समयशसमा भन्दा पछाडड प्राप्त 
आिेदन दताय गररने छैन । काययविधधमा तोककएका ितयहरु पुरा नभएका आिेदनहरु स्त्ितः रद्द हुनेछन ्।  

  

आवेदकको न्यूनतम योग्यता 

क.  सम्िजन्धत संकायसंग सम्बद्द कुनै विषयमा  मान्यताप्राप्त विश्िविद्यालयबाट विद्यािाररधी वपएचडी । 

ख.  विश्िविद्यालय तथा उच्चशिक्षाका क्षेरमा कजम्तमा १० िषयको पूणयकाशलन प्राध्यापन अनुभि प्राप्त ।  

ग.  प्राध्यापक िा सहप्राध्यापक पदमा बहाल रही काययरत िा कायय गरेको । 

थप योग्यता, अनुभव, योजना तथा प्रततवद्धता 

क.  संकायलाई प्राज्ञज्ञक , प्रिासतनक तथा ब्यिस्त्थापककय नेततृ्ि गनय सक्ने काययक्षमता प्रदियन गने अनुभि गरेका 
उपलजब्धहरुको प्रमाणणक आधार सदहतको अशभलखे, 

ख.  खुला शिक्षा, दरू शसकाई तथा अनलाईन शसकाई प्रणालीमा प्राध्यापन तथा ब्यिस्त्थापन गरेको अनुभि र यस 
प्रकृततको विश्िविद्यालय ब्यिस्त्थापन िुझेको प्रमाणणत गने आधार सदहत वििरण, 

ग.  आफूले आिेदन ददएको संकायको डीन पदमा तनयुक्त भएमा उक्त संकायको प्राज्ञज्ञक तथा विजत्तय ब्यिस्त्थापन 
एिं संस्त्थागत विकासको लाधग  २५०० देणख ३००० िब्दसम्मको ४ िषे काययकालको रणनीततक योिना, 

घ.  समकक्षी मूलयाुँककत स्त्तररकृत िनयलहरुमा अनुसन्धानमूलक लेखहरु प्रकािन गरेको, 

ङ.  कुनै ककशसमको भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टआचरणसंग िोडडएर नैततकतामा प्रश्न उिेको तथा अपराधिन्य काययमा 
सिायुँ नपाएको स्त्िघोषणा, 

च.  डीन पदमा रहदा दलगत राितनततलाई लाभहानी दृजष्टकोणले कुनै तनणयय नगने प्रततिद्धताको स्त्िघोषणा  । 

 



 

उम्मेदवाि हुन नपाउने 

१.  कुनै ककशसमको भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टआचरणसंग संलग्न रदह नैततकतामा प्रश्न उिेको तथा अपराधिन्य काययमा 
सिायुँ पाएको । 

२.  सम्िजन्धत देि तथा नेपालले मान्यता प्रदान नगरेका उच्चशिक्षा संस्त्थाबाट िैज्ञक्षक उपाधध प्राप्त गरेको । 
 

आवेदनका साथ पेशिनुपुने कािजातहरु 

क.  आफ्ना सम्पूणय िैज्ञक्षक योग्यताका (स्त्नातक, स्त्नातकोत्तर, एम कफल र विद्यािाररधी) प्रमाणपरको ई-कपी । 

ख.  कुनै उच्च िैज्ञक्षक संस्त्थामा पूणयकाशलक प्राध्यापक िा  सह-प्राध्यापकको रुपमा तनयुक्त भई काम गरेको तथा 
उच्च शिक्षामा काम गरेको पूरा अनुभि िषय खलुने प्रमाणणत कागिात । 

ग.  स्त्तररकृत राजष्िय तथा अन्तरायजष्िय िनयलमा प्रकाशित लेखको ई-कपी तथा पुस्त्तकको कपी । 

घ. आफूले आिेदन ददएको संकायको डीन पदमा तनयुक्त भएमा उक्त संकायको प्राज्ञज्ञक तथा विजत्तय ब्यिस्त्थापन 
एिं संस्त्थागत विकासको लाधग  २५०० देणख ३००० िब्दसम्मको ४ िषे काययकालको रणनीततक योिना  

ङ.  नेपाली नागररकताको प्रमाणपर फोटोकपी 

च.  आफू हाल काययरत संस्त्थाको िा विगतमा काययरत रहेको संस्त्थाको प्रमुख िा एक तनकटस्त्थ संस्त्था सुपेररिेक्षक 
र संस्त्था बादहरको आफूशसत पररधचत एक प्राज्ञज्ञक गरी २ िना रेफ्रीको सम्पकय  इमेल तथा मोिाईन नम्िर 
सदहतको वििरण । आिश्यकताका आधारमा शसफाररि सशमततले रेकफ्रलाई सम्पकय  गनेछ र सोको िानकारी 
उम्मेदिारले तनिहरुलाई पूियसूचना ददनु पनेछ । 

छ.  डडनको काययकालमा कुनै पतन दलीय रािनीततक संस्त्थामा सम्लग्न नरहने स्त्िघोषणा िा प्रततिद्धता पर ।  

ि.  डीन पदमा रहुँदा दलगत रािनीततलाई लाभहानीका दृजष्टकोणबाट कुनै तनणयय नगने प्रततिद्धता पर । 

झ.  उच्च शिक्षा प्रदायक संस्त्थामा नेततृ्ि तहमा िा व्यिस्त्थापन तहमा कामको अनुभि र उपलजब्ध स्त्पष्ट खुलने 
प्रमाणणत वििरण । 

ञ. आफूले प्राज्ञज्ञक क्षेरमा योगदान गरेको अन्य कुनै प्रमाण भएमा समािेि गने । 

छनोट आधाि तथा ससफारिश 

१.  शसफाररि सशमततले तनधायरण गरेको शसफाररि सम्िन्धी काययविधधमा उललेख भए िमोजिमको छनोट आधारमा 
तोककए िमोजिमको अंक भारको आधारमा कुल प्राप्ताुँकको सिोत्कृष्ट अंकको योग्यता क्रम अनुसार शसफाररि 
गररने छ । 

२.  छनोट तथा शसफाररिका आधार तथा विधध सम्िन्धी काययविधध विश्िविद्यालयको िेिसाईट www.nou.edu.np 

मा तथा सशमततको कायायलयबाट उपलब्ध हुनेछ ।  

लिफाररि िलमलत 

नेपाल खलुा विवविद्यालय 

http://www.nou.edu.np/

