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नेपाल खुला विश्िविद्यालय  

डीन उम्मेदिार छनोट तथा सिफाररश िम्िन्धि काययविधि २०७९ 

नेपाल खुला विश्िविद्यालय काययकारी पररषदको मिति २०७९।१०।२७ को तनर्यय अनुसार गठिि डीनको उम्िदेिार 
मसफाररश समितिले पररषदले प्रदान गरेको मसफाररश सम्िन्धी काययशिय िथा नेपाल खुला विश्िविद्यालयको ऐन  
२०७३ (संशोधन) दफा २०(३) र ११ (र्) को अधधनिा रहेर डीन उम्िेदिार छनोट िथा मसफाररश सम्िन्धी 
काययविधध २०७९ ियार गरेको छ । यो काययविधध डीन मसफाररस गने काययका लाधग िुरुन्ि कायायन्ियन हुनेछ 
।   

१. िठैक िञ्चालन तथा ननर्यय िम्िन्धि ब्यिस्था  

क. समितिको िैिक समितिका संयोजकले आिश्यकिा अनुसार िोलाउने छन ्। 

ख. िैिकिा मलईने तनर्यय समितिको सािान्य िहुििबाट हुनेछ ।  

ग. िैिकिा िि बराबर हुन गएिा संयोजकको ििका आधारिा तनर्यय हुनेछ ।  

घ. विज्ञापन िथा छनोट सम्िन्न्ध अन्य कुनै अप्ठ्यारा िथा िाधा अडकाउ सम्बन्न्ध तनर्यय समितिको 
िैिकको तनर्यय अनुसार हुनेछ । 

ङ. समितििा कुनै कारर्िश केठह वििाद भएिा र वििादका कारर् तनर्ययिा पुग्न नसककने पररन्थथति 
मसजयना भएिा यसको तनरुपर् र तनर्यय मलने न्जम्िेिारी समितिका संयोजकको हुनेछ । यो तनर्यय 
समितिको तनर्यय सरह हुनेछ । 

२. आिेदकको धयूनतम योग्यता 

क. िान्यिा प्राप्ठि विश्िविद्यालयबाट संकायसंग सम्िद्ध कुनै विषयिा विद्यािाररधी (वपएचडी) 

ख. विश्िविद्यालय िथा उच्चमशक्षाका क्षेत्रिा कन्म्ििा १० िषयको पूर्यकामलन प्राध्यापन अनुभि प्राप्ठि  

ग प्राध्यापक िा सहप्राध्यापक पदिा काययरि िथा कायय गरेको 

३. थप योग्यता, अनुभि, योजना तथा प्रनतिद्धता  

क.  संकायलाई प्राज्ञज्ञक , प्रशासतनक िथा ब्यिथथापककय नेितृ्ि गनय सक्ने काययक्षििा प्रदशयन गने अनुभि 
गरेका उपलन्ब्धहरुको प्रिाणर्क आधार सठहिको अमभलेख, 

ख.  खुला मशक्षा, दरू मसकाई िथा अनलाईन मसकाई प्रर्ालीिा प्राध्यापन िथा ब्यिथथापन गरेको अनुभि र 
यस प्रकृतिको विश्िविद्यालय ब्यिथथापन िुझेको प्रिाणर्ि गने आधार सठहि वििरर्, 
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ग.  आफूले आिेदन ठदएको संकायको डीन पदिा तनयुक्ि भएिा उक्ि संकायको प्राज्ञज्ञक िथा विन्त्िय 
ब्यिथथापन एिं संथथागि विकासको लाधग  २५०० देणख ३००० शब्दसम्िको ४ िषे काययकालको रर्नीतिक 
योजना, 

घ.  सिकक्षी िूलयााँककि थिररकृि जनयलहरुिा अनुसन्धानिूलक लेखहरु प्रकाशन गरेको, 

ङ.  कुनै ककमसिको भ्रष्टाचार िथा भ्रष्टआचरर्संग जोडडएर नैतिकिािा प्रश्न उिेको िथा अपराधजन्य काययिा 
सजायाँ नपाएको थिघोषर्ा, 

च.  डीन पदिा रहदा दलगि राजतनतिलाई लाभहानी दृन्ष्टकोर्ले कुनै तनर्यय नगने प्रतििद्धिाको थिघोषर्ा  । 

४ उम्मेदिार हुन नपाउने  

क. कुनै ककमसिको भ्रष्टाचार िथा भ्रष्टआचरर्संग संलग्न रठह नैतिकिािा प्रश्न उिेको िथा अपराधजन्य 
काययिा सजायाँ पाएको 

ख. सम्िन्न्धि देश िथा नेपालले िान्यिा प्रदान नगरेका विश्िविद्यालय िथा उच्चमशक्षा संथथाबाट शजै्ञक्षक 
उपाधध प्राप्ठि गरेको 

आिेदनका िाथ पेशगनुयपने कागजातहरु 

क.  आफ्ना सम्पूर्य शैज्ञक्षक योग्यिाका ( थनािक, थनािकोत्िर, एि कफल र विद्यािाररधी) प्रिार्पत्रको ई-
कपी । 

ख.  कुनै उच्च शैज्ञक्षक संथथािा पूर्यकामलक प्राध्यापक िा  सह-प्राध्यापकको रुपिा तनयुक्ि भई काि गरेको 
िथा उच्च मशक्षािा काि गरेको पूरा अनुभि िषय खुलने प्रिाणर्ि कागजाि । 

ग.  थिररकृि रान्ष्िय िथा अन्िरायन्ष्िय जनयलिा प्रकामशि लेखको ई-कपी िथा पुथिकको कपी । 

घ. आफूले आिेदन ठदएको संकायको डीन पदिा तनयुक्ि भएिा उक्ि संकायको प्राज्ञज्ञक िथा विन्त्िय 
ब्यिथथापन एिं संथथागि विकासको लाधग  २५०० देणख ३००० शब्दसम्िको ४ िषे काययकालको रर्नीतिक 
योजना  

ङ.  नेपाली नागररकिाको प्रिार्पत्र फोटोकपी 

च.  आफू हाल काययरि संथथाको िा विगििा काययरि रहेको संथथाको प्रिुख िा एक तनकटथथ संथथा सुपेररिेक्षक 
र संथथा बाठहरको आफूमसि पररधचि एक प्राज्ञज्ञक गरी २ जना रेफ्रीको सम्पकय  इिले िथा िोिाईन नम्िर 
सठहिको वििरर् । आिश्यकिाका आधारिा मसफाररश समितिले रेकफ्रलाई सम्पकय  गनेछ र सोको जानकारी 
उम्िेदिारले तनजहरुलाई पूियसूचना ठदनु पनेछ । 

छ.  डडनको काययकालिा कुनै पतन दलीय राजनीतिक संथथािा सम्लग्न नरहने थिघोषर्ा िा प्रतििद्धिा पत्र ।  

ज.  डीन पदिा रहाँदा दलगि राजनैतिलाई लाभहानीका दृन्ष्टकोर्बाट कुनै तनर्यय नगने प्रतििद्धिा पत्र 
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झ.  उच्च मशक्षा प्रदायक संथथािा नेितृ्ि िहिा िा व्यिथथापन िहिा कािको अनुभि र उपलन्ब्ध थपष्ट खलुने 
प्रिाणर्ि वििरर् 

ञ. आफूले प्राज्ञज्ञक क्षेत्रिा योगदान गरेको अन्य कुनै प्रिार् भएिा सिािेश गने 

 

६. छनोट तथा सिफाररि िम्िन्धि आिार तथा गर्ना 

छनोटका लाधग हरेक आधारिा िोककएको अंक अधधकिि अंक हुनेछ र कुल पूर्ाांक १०० िा िूलयााँकन हुनेछ 
। गर्ना गदाय अधधकिि अकं भन्दा िठि भएिा अधधकिि पूर्ाांक कायि हुनेछ ।  

आिार     पूर्ाांक  गर्ना विधध 

क. प्रशािननक अनुभि   १०  विश्िविद्यालको पदाधधकारीसम्िन्न्ध ब्यिथथािा उललखे  
      भएका  पदको अनुभि िात्र गर्ना गररने छ। 

      डीन िा सो सरह पदका लाधग प्रतििषय   १ 

      सहायक डीन, क्याम्पस प्रिुख िा सोसरह प्रतििषय  ०.७५ 

      सहायक क्याम्पस प्रिुख, विभाधगय प्रिुख िा 

      सोसरह       ०.५ 
   

ग. खुला दरूसशक्षा तथा अनलाईन  ५ प्रतििषय १ अकं 

प्रर्ालीमा काम गरेको िम्िन्धि अनुभि 

घ. विगतमा आफूले काम गरेको िंस्थाको  

शैक्षक्षक तथा प्रशािननक क्षते्रमा  

िम्पधन उपलन्ब्ि र उल्लेखननय योगदान १० समितिका सदथयले गने िूलयााँकनको औषि  

ङ. अनुिधिान िम्िन्धि लेख, रचना   २० प्रति लेख ४ अंक थिररकृि जनयल प्रकाशन 

च. िामाधय जनयल    ५ प्रति लेख १ अंक सािान्य सिकक्षी िूलयााँककि  
       जनयल 

छ. रर्नीनतक योजना     १५ समितिका सदथयहरुको िूलयााँकन औषि 
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       समितिबाट ियार पाररएको िूलयााँकन आधारिा  
       िूलयााँकन गररने  

ज. रर्नीनतक योजना प्रस्तुनत   १० समितिका सदथयहरुको िूलयााँकन औषि 

       समितिबाट ियार गररएको प्रथिुति िूलयााँकन  
       आधारिा रठह िूलयााँकन गररने 

        

झ अन्ििायिाय    २५  अन्िरिािाय िूलयााँकन आधारिा समितिका सदथयको  
      िूलयााँकन औषि 
 

प्रथिुति, अन्ििायिाय िथा दरूदृन्ष्ट योजनाको िूलयााँकन आधार अनुसूधचिा सिािेश भए ििोन्जि हुनेछ । 

७. सिफाररश िम्िधिी ब्यिस्था  

क. िाधथ दफा ६ िा उललखे भएका क देणख झ सम्िका आधारहरुिा प्राप्ठि अकंको योगफलका आधारिा 
सिोत्िि अंक प्राप्ठि गनेलाई िुख्य र तनकटिि अकं प्राप्ठि गनेलाई िैकन्लपक उम्िेदिारको रुपिा समितिल े
डीन पदिा तनयुन्क्िका लाधग उम्िेदिार मसफाररश गने छ ।  

ख. प्रत्येक संकायको डीन पदिा आिेदन गने उम्िेदिारहरु िध्ये दफा ६ िा उललेख गररएको क देणख ज 
सम्िको आधारिा प्राप्ठि हुने कुल अंकिा उच्चिि ्अकं प्राप्ठि गने ४ जनालाई िात्र अन्ििायिायका लाधग 
छनोट गररने छ । 

ग. िाधथ उललेणख क अनुसार उम्िेदिार मसफाररश गनय प्राप्ठिााँक बराबर भएिा दफा ६(घ) िा बठि अकं प्राप्ठि 
गनेलाई प्राथमिकिा ठदईने छ र यठद दफा ६(घ) पतन बराबर भएिा दफा ६(छ) िा बठि अकं प्राप्ठि गनेलाई 
प्राथमिकिा ठदई समितिले तनर्यय मलनेछ । 

  

८. विविि 

क. सिािेशी मसद्धान्ि अनुरुप िठहला िथा सिाजिा पछाडड पाररएका सिूहका सदथयहरूलाई आिेदन ठदन 
प्रोत्साठहि गररने छ। 

ख. यस काययविधध कायायन्ियनिा लैजादा िाधा अडकाउन फुकाउने न्जम्िेिारी समितिको हुनेछ र समितिको 
तनर्यय नै अन्न्िि हुनेछ । 
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ग. िाधा अडकाउ सम्िन्न्ध तनर्यय विश्िविद्यालयको ऐन, तनयि, िथा नेपालको प्रचमलि तनयि कानूनको 
पररधधमभत्रबाट समितिले गनेछ ।  

 

अनुसूची १ 

िायोडाटा सम्िन्धी िााँचा 

Biographical Data 

 Name, education, position held, and special honors and awards 

Experiences 

 As teacher 

 - courses taught in different mode, program lead, program/course developed, assessment 

 framework developed  

 - year and experiences with different position and responsibility 

 - if country other than Nepal taught specify institution and tenure and work experiences  

 As supervisor 

 Thesis supervised as supervisor, co-supervisor, under supervision and awarded degree (Master, 

 Mphil, PhD etc) with title of dissertation, and name of the candidate, and  

 As external evaluator (title of the thesis, name and degree awarded year) 

 Working as visiting fellow, faculty, professor in institution and duration 

 As an academic leadership and administrative role(tenure, institution, duration, and 

 achievements) 

 

Research and Publication 

 Details of research grants received contribution to the institution (research completed, ongoing 

 etc) 

 Publications lists with specifying journal types (index, rank , national, international, peer  reviewed 

and publishers, DOI etc) and books 

 Under publication which are in process and accepted for publication separating the category 

 Conference papers 
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अनुसूची २ 

दरुदृन्ष्ट िथा कायययोजना सम्बन्न्ध लेखन िााँचा 

The following major themes must be covered. Writing template could be personal: 

Introduction 

Review of Higher Education aboard and Nepal 

NOU, its strength, issues and challenges 

Plan for advancement (academic, financial, management) with vision, mission, values, goals and objectives 

with strategic steps and approach, more actionable plan 

Summary and conclusion 
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अनुसूची ३ 

प्रथिुति िथा अन्निायिाय सम्बन्न्ध िूलयााँकन िााँचा 

िल उललेणखि आधारहरु सिािेश गरेको िूलयााँकन फाराि 

Presentation 

The following will be the criteria for the evaluation of the presentation. 

Language, confidence, logical flow and coherence of ideas, summarization of the presentation, quality of 

answering questions,  

Interview  

Personality, self-confidence, communication skills, knowledge of the subject/areas concern, academic 

leadership quality  

 

अनुसूधच ४ 

िूलयााँकन फाराि 

आधार अंक 
क ख ग घ ङ च छ ज झ 

उम्िेदिार           

          

          

          

 

 

 


