
 

 

 

 

(प्रथमपटक प्रकाशित : २०७९/०८/२८ ) 

अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंबाट आ.व. ०७९/८० मा ववश्वका कुनै पनन 
मान्यताप्राप्त ववश्वववद्यालय तथा आनंगक क्याम्पसहरुमा स्नातकोत्तर, दिशनाचायश र ववद्यावाररनध तहमा अध्ययनरत 
२/२ जना गरी जम्मा ६ जना िोधाथी/ववद्याथीलाई भ्रष्टाचार ननयन्रण तथा सिुासन प्रवर्द्शनका क्षेरमा 
अनसुन्धान/िोध (Research/Thesis) गनश अनसुन्धान वृशत्त (Grant) क्रमिः रु १ लाख, १ लाख ५० हजार र 
२ लाख ५० हजारका दरले उपलब्ध गराइने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको नमनतले 45(पैंतालीस) 
ददननभर आयोगको वेवसाइट मार्श त ररतपूवशक अनलाइन आवेदन ददन आह्वान गररन्छ ।  

अनलाईन आवेदन र्ाराम आयोगको वेबसाइट मार्श त भरी बझुाउनपुनेछ। अनलाईन आवेदन र्ारम यसै 
सूचनासाथ संलग्न क्यू.आर.कोड स्क्यान गरी वा आयोगको वेबसाइट www.ciaa.gov.np वा 
https://bit.ly/3uMAnHI मार्श त भनश सवकनेछ। आवेदकले आवश्यक कागजात अनलाईन र्ारमसाथ अपलोड 
गनुश पनेछ। 

१. िोध अनदुानमा आवेदन गनशको लानग न्यूनतम योग्यता  

क. आवेदक ववश्वका कुनै पनन देिका मान्यताप्राप्त ववश्वववद्यालय तथा नतनीहरूका आनंगक क्याम्पसहरूमा  
स्नातकोत्तर, दिशनाचायश वा ववद्यावाररनध अध्ययनरत रहेको हनुपुनेछ। 

ख. सोधपर तयारी गनुशपने बर्श वा सेमेष्टर सरुु भए पश्चात मार यस अनदुानमा आवेदन गनश सवकनेछ।   

ग. आवेदक नेपाली नागररक हनुपुनेछ। आवेदकले नेपाली नागररक रहेको एवं अन्य कुनै देिको आवासीय 
अनमुनत ननलएको वा नलने प्रवक्रया सरुु नगरेको स्वःधोर्णा गनुशपनेछ।  

घ. आवेदकको अध्ययनको संकाय/ववभाग जनुसकैु भएतापनन अनसुन्धान िोधकायशको मूल ववर्य 
सदाचार/सिुासन प्रवर्द्शन वा भ्रष्टाचार ननयन्रण सम्बन्धी हनुपुनेछ।  

ङ. अनसुन्धान िोधकायशका लानग सोधकताशलाई ववश्वववद्यालयले तोकेको ननदेिक, सल्लाहकार वा सम्बशन्धत 
संकायको आनधकाररक नसर्ाररस मान्य हनुे। 

च. स्नातकोत्तर र दिशनाचायशको हकमा आयोग र सोधाथीनबच सम्झौता भएको नमनतले २ वर्श र 
ववद्यावाररनधको हकमा आयोग र सोधाथीनबच सम्झौता भएको नमनतले ४ वर्शनभर अनसुन्धान िोधकायश 
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सम्पन्न गरीसक्न े र आयोगबाट प्राप्त अनदुानलाई अनसुन्धान/िोधकायशमा खचशगने गरी अनसूुची 2 
बमोशजमको कबनुलयतनामा सवहतको प्रनतवर्द्ता गनुशपनेछ। 

छ. ननजले अन्य कुनै संस्थाबाट सोही ववर्यमा िोधकायश गनश अनदुान ननलएको हनुपुनेछ। 

ज. िैशक्षक योग्यताका प्रमाणपरहरुको प्रनतनलवप आवेदक आरै्ले प्रमाशणत गरेर ननवेदनसाथ संलग्न 
गनुशपनेछ। 

२. अनलाइन र्ारमसाथ संलग्न (Google Form मा Upload) गनुशपने कागजातहरु 

क. आवेदक आरै्ले प्रमाशणत गरेको िैशक्षक योग्यताको प्रमाणपरहरुको प्रनतनलवप। 
ख. अनसुन्धान िोधकायशका लानग सोधकताशलाई ववश्वववद्यालयले तोकेको ननदेिक, सल्लाहकार वा सम्बशन्धत 

संकायको आनधकाररक नसर्ाररस पर। 

ग. आवेदकको प्रकाशित िोधपर/जनशल/अनसुन्धानमूलक लेख वा नलंक। 

घ. अनसुन्धानवृशत्तको उपयोग र अनसुन्धान योजना सम्बन्धी अनसुन्धानकताशको सोच (२०० िब्दमा)। 

ङ. ववश्वववद्यालय/क्याम्पसमा पेि गरेको अनसुन्धान प्रस्तावको प्रमाशणत प्रनतनलवप । 

च. सम्बशन्धत ववश्वववद्यालयको ग्रनेडङ प्रणाली र प्रनतित खलु्न ेकागजात । 

छ. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप। 

३. िोध अनदुान रकम   

क. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ववद्याथीलाई प्रनतव्यशि रू. १,00,000/- (एक लाख रुपैँया मार) का 
दरले दईु जनालाई िोध अनदुान रकम उपलव्ध गराइनछे। 

ख. दिशनाचायश तहमा अध्ययनरत ववद्याथीलाई प्रनतव्यशि रू. १,५0,000/- (एक लाख  पचास हजार 
रुपैँया मार) का दरले दईु जनालाई िोध अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ। 

ग. ववद्यावाररनध अध्ययनरत ववद्याथी/िोधाथीलाई प्रनतव्यशि रू. २,५0,000/- (दईु लाख पचास हजार 
रुपैँया मार) का दरले दईु जनालाई िोध अनदुान रकम उपलव्ध गराइनेछ। 

४. प्रनतवेदन तथा नसर्ाररस  

क. ववश्वववद्यालयबाट सबै प्रकृया सम्पन्न भई अनसुन्धान िोधकायश स्वीकृत भए पश्चात ननष्कर्श सवहतको 
सारांि र िोधकायशको एक प्रनत आयोगमा पेि गनुशपनेछ।  

ख. िोधकताशले अनसुन्धान िोधकायशको सम्बन्धमा तोवकएबमोशजम प्रस्ततुीकरण गनुशपनेछ। 

५. भिुानी सम्बन्धी व्यवस्था 
क. छनौट भएका आवेदकलाई सम्झौता पश्चात छारवशृत्त रकमको पशचचस प्रनतित रकम पेश्की स्वरुप 

उपलब्ध गराईने छ। 

ख. िोधाथीले अनसुन्धान िोधकायश सम्पन्न गरी दर्ा ८ को (क) र (ख) बमोशजमका कायशहरु गरी आयोगको 
कायाशलयमा बााँकी रकम भिुानीको लानग ननवेदन पेि गनुशपनेछ।  

ग. छनौट तथा नसर्ाररस सनमनतबाट सोधपर स्वीकृत भए पश्चात आयोगबाट बााँकी रकम भिुानी हनुछे। 



६. ववववध 

क. िोधाथीले आयोगमा पेि गनुशपने अनसुन्धानवशृत्तको उपयोग र अनसुन्धान योजना सम्बन्धी सोच, 
िोधपरको प्रस्ताव र िोधपर नेपाली र अङ्ग्ग्रजेी मध्ये कुनै पनन भार्ामा तयार गनश सवकनछे । 

ख. यस कायशववनधको कायाशन्वयन र उमेद्वार छनौट सम्बन्धमा कुनै प्रकारको बाधा, अड्चन भएमा उमेद्वार 
छनौट तथा नसर्ाररस सनमनतको ननणशय अशन्तम हनुेछ। 

  



अनसूुची 2 
दर्ा 3(च) बमोशजमको 

कबनुलयतनामा 
 

श्री ........................ ............................. को नानत/नानतनी श्री .................. ........................को 
छोरा/छोरी शजल्ला........................ गा.वव.स./न.पा......................... ............... वडा नं ............... 
मा स्थायी बसोबास भएको नमनत ............../......../...... मा जन्मेको म ......................................... 
अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौबाट भ्रष्टाचार ननयन्रण र सिुासन प्रवर्द्शनको के्षरमा 
अनसुन्धान वृशत्त (Research Grant) अनदुान कायशक्रमका लानग छनौट भई .................... .............. 
ववश्वववद्यालयबाट स्नातकोत्तर/दिशनाचायश/ववद्यावाररनध तहको लानग नमनत २०   /    /    मा  शस्वकृत 
............................. ...................... ...................... ...................... ...................... 
...................... ववर्यमा अनसुन्धान कायश आजको नमनत देशख २(दईु)/४(चार) वर्श नभरमा परुा गनेछु । सो 
बमोशजम नगरे मैले छारवृशत्त वापत पाएको आनथशक सवुवधा बापतको सम्पूणश रकम बझुाउनेछु । सो रकम मैले 
नबझुाएमा मेरो घर घरानाबाट सरकारी बााँकी सरह असलु गरेमा मेरो मञु्जरी भएकोले सो बमोशजम कबनुलयतनामा 
गरी अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा बझुाएाँ ।  

 

सोधवृशत्त पाउनेको,– 
सहीः– 
नामः– 
सम्पकश  ठेगानाः– 
टेनलर्ोन नम्बरः 
नमनतः– 

   ल्याप्चे सहीछाप 

 

दााँया                  बााँया 
 

 


