अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टङ्गार, काठभाडौं
वक्तृ त्वकरा य कववता प्रततमोतगताभा सहबातगताको रातग आह्वान गरयएको सूचना
(प्रकाख्ित तभतत २०७६।०८।१५)

अख्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगको स्थाऩना ददवस

-२०७६ (२०७६ भाघ २८) को उऩरक्ष्मभा वक्तृ त्वकरा य कववता

प्रततमोतगता आमोजना गरयएकोरे कुनै एक ववधाभा सहबातगताको रातग आव्हान गरयएको छ।
१. वक्तृ त्वकरा प्रततमोतगताका रातग

" भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सि
ु ासन प्रवर्द्धन " िीर्क
ध भा प्रस्ततुत सभम अतधकतभ १५ (ऩन्ध)

तभनेट हन
ु ेछ।

२. कववता भ्रष्टाचाय तनमन्रण य सि
ु ासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी ववर्मवस्तुभा फवढभा ३०० (तीनसम) िब्दसम्भको हुन ु ऩनेछ।
३. वाचन गने कववता वा वक्तृ त्वकराभा प्रस्तुतत ददने ववर्मवस्तुको ढाॉचा नेऩारी बार्ाभा तमाय गयी तरख्ित प्रतत वा सफ्टकऩी
आफ्नो सम्ऩकध नम्वय सभेत सॊ रग्न गयी तभतत

२०७६ भङतसय २९ गते तबर आई ऩुग्ने गयी तोवकएको आमोगको कामाधरम

वा ई-भेरभा ऩठाउनु ऩनेछ।
४. वक्तृ त्वकराभा कऺा ११ दे ख्ि ववश्वववद्यारमस्तयसम्भका य कववताभा कऺा ९ दे ख्ि ववश्वववद्यारमस्तयसम्भका तनमतभत
अध्ममनयत ववद्याथीहरुरे बाग तरन सक्नेछन् । प्रततमोतगताभा २५ (ऩच्चीस) वर्ध ननाघेका ववद्याथीहरुरे भार बाग तरन
ऩाउनेछन् य सहबागीरे उभेय िुल्ने गयी तनमतभत ववद्याथी यहेको व्महोया िैख्ऺक सॊ स्थाफाट प्रभाख्णत गयाई ऩेि गनुध ऩनेछ।
५. आमोगफाट ववगतका ३ (तीन) वर्धभा आमोजना बएको कववता तथा वक्तृ त्वकरा प्रततमोतगताभा बाग तरई प्रथभ ऩुयस्काय प्राप्तथ
गरयसकेकाहरु सोही ववधाभा ऩुन: बाग तरन सक्ने छै नन्।

६. प्राप्त हुन आएका कववता य वक्तृ त्वकराको ढाॉचाको प्रायख्म्बक छनोट गयी प्रथभ चयणको प्रततमोतगताभा सहबागी गयाइने छ।
७. प्रथभ चयणको प्रततमोतगता तोवकएको आमोगको कामाधरमभा तभतत

२०७६ ऩुस १३ गते हुनेछ। प्रथभ चयणफाट छनौट बएका

दुफै ववधाका दुई/दुई जनाराई काठभाडौंभा हुने दोश्रो चयणको प्रततमोतगताभा सहबागी हुन पोन वा भोफाईरफाट जानकायी

गयाईनेछ य तनजहरुराई काठभाडौँसम्भ आउन जान राग्ने फस बाडा य अन्म िचध आमोगरे तनधाधयण गये फभोख्जभ ददईनेछ ।
८. ऩुयस्काय यािी : प्रथभ रु. २५,०००/-, दितीम रु. १५,०००/-, तृतीम रु. १०,०००/- य सान्त्वना ऩुयस्काय २(दुई)
जनाको रातग जनही रु.५,०००/- यहेको छ।
९. यचनाको ढाॉचा उऩरब्ध गयाउने आमोगको कामाधरम, ई-भेर ठे गाना य सम्ऩकध व्मख्क्तको वववयण:
क) काठभाडौँ, रतरतऩुय, बक्तऩुय, काभ्रेऩराञ्चोक, तसन्धुऩाल्चोक, दोरिा, याभेछाऩ, यसुवा य नुवाकोट ख्जल्राका सहबागीको रातगअख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग, काठभाडौँ, ई-भेर: info@ciaa.gov.np,
श्री सुिीरा अतधकायी, ०१-५२६२००२/९८४१५७९६६८

ु , ऩाॉचथय, इराभ, सॊ िव
ु ासबा, तेह्रथुभ, धनकुटा, बोजऩुय, िोटाङ, सोरिुम्वु, ओिरढुॊ गा, झाऩा, भोयङ, सुनसयी य सप्त-यी
ि) ताप्रेजङ
ख्जल्राका सहबागीको रातग- आमोगको कामाधरम इटहयी, ई-भेर: itahari@ciaa.gov.np
श्री तगरययाज बट्टयाई, ०२५-५८६९७०/ ९८४९६३९५४४
ग) तसयाहा, धनुर्ा, भहोत्तयी, सराधही, यौतहट, तसन्धुरी य उदमऩुय ख्जल्राका सहबागीको रातग-आमोगको कामाधरम फददधवास,
ई-भेर: ciaabardibas@gmail.com, श्री हरय प्रसाद ख्घतभये , ०४४-५५०७५३/०४४-५५०७५४/९८४१३६४०४३
घ)

फाया, ऩसाध, ख्चतवन, भकवानऩुय य धाददङ्ग ख्जल्राकासहबागीको रातग- आमोगको कामाधरम हेटौंडा,
ई-भेर: ciaamro@gmail.com, श्री ववकाि तफ.क, ०५७-५२१६५५/०५७-५२३२७७/९८४५१५१७३३

ङ) गोयिा, रभजुङ, तनहुॉ, कास्की, भनाङ, भुस्ताङ, ऩवधत, स्माङ्जा, म्माग्दी य फाग्रुङ ख्जल्राका सहबागीको रातगआमोगको कामाधरम ऩोिया, ई-भेर: ciaapkr@gmail.com , श्री दे फेन्र ऩाण्डेम, ०६१-५२२७०१/९८५७६५०२५०

च) नवरऩयासी (फदध घाट सुस्ता ऩूव)ध , नवरऩयासी (फदध घाट सुस्ता ऩख्िभ), रुऩन्दे ही, कवऩरवस्तु, ऩाल्ऩा, अघाधिाॉची, गुल्भी,
ु वर,
रुकुभ (ऩूववध बाग), योल्ऩा, प्मुठान, दाङ, फाॉके य फददध मा ख्जल्राका सहबागीको रातग- आमोगको कामाधरम फट
ई-भेर:ciaabutwal@gmail.com, श्री सयुेि बर्ुार, ०७१-५४००३१/०७१-५४०८३७/९८५७०६३१४६

छ) रुकुभ (ऩख्िभ बाग), डोल्ऩा, जुम्रा, भुग,ु हुम्रा, कातरकोट, जाजयकोट, दै रेि, सुिेत य सल्मान ख्जल्राका सहबागीको रातगआमोगको कामाधरम सुिेत, ई-भेर:ciaasurkhet@gmail.com, श्री मऻेश्वय िरी, ०८३-५२३१७८/९८५८०५२०७६

ुध ा, फैतडी, डडेल्धुया, कञ्चनऩुय य कैरारी ख्जल्राका सहबागीको रातग- आमोगको कामाधरम
ज) फाजुया, फझाङ, डोटी, अछाभ, दाचर
कञ्चनऩुय, ई-भेर: ciaa.kanchanpur@ciaa.gov.np, श्री भहेि ऩाण्डे , ०९९-५२०३६८/०९९-५२४२६३/९८५१२२५१२९
१०. मो सूचना आमोगको वेव साइट www.ciaa.gov.np भा ऩतन हेन ध सवकनेछ।

