
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 

टङ्गाल, काठमाडौ 
 

ननबन्ध लेखन प्रनियोनगिा सम्बन्धी सूचना 
(प्रकाख्िि नमनि २०७९/09/18) 

 

अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको बख्िसौं स्थापना ददवस (२०७९ माघ २८) को 
अवसरमा माध्यनमक िह स्िरीय ननबन्ध लेखन प्रनियोनगिा आयोजना गररएकोले सहभानगिाका 
लानग आह्वान गररएको छ । 

१. ननबन्धको िीर्षक :- आयोग मािहिका कायाषलयहरुबाट आयोजना हनुे प्रनियोनगिाका लानग 
ननबन्धको िीर्षक “भ्रष्टाचार ननयन्रण र सिुासन प्रवर्द्षन” रहेको छ।(द्रष् टव्यः  ननबन्ध मौनलक 
र अप्रकाख्िि हनुपुनेछ ) 

२. प्रनियोनगिाका सहभागी :- देिभरका कक्षा ९ देख्ख १२ सम्मका ववद्याथीहरु। 

३. ननबन्धको िब्द सीमा :- ननबन्ध २५०० देख्ख ३००० िब्दमा नबढाई लेत नपुनेछ। 

४. ननबन्धको भार्ा :- ननबन्ध नेपाली भार्ामा लेत नपुनेछ। 

५. प्रनियोनगिामा सहभागी हनुे प्रविया :- प्रनियोनगिामा सहभागी हनु इच्छुक ववद्याथीले आफुले 
लेखेको ननबन्ध साथ आफ्नो नाम थर, ठेगाना, ववद्यालयको नाम र ठेगाना, अध्ययनरि ्कक्षा 
र सम्पकष  नम्बर उल्लेख गरी ववद्यालयबाट आयोगको कायाषलयलाई सम्बोधन गरी लेख्खएको 
नसफाररस परसमेि संलग्न राखी आफ्नो ख्जल्लासँग सम्बख्न्धि कायषक्षेर रहेको आयोगको 
कायाषलयमा पठाउन ुवा इमेल गनुषपनेछ। 

ि. 
सं. 

आयोगको 
कायाषलय 

सम्पकष  नम्बर इमेल ठेगाना कायष क्षरे 

१ ईटहरी 025-586970 itahari@ciaa.gov.np  

िाप्लेजङु्ग, पाँचथर, ईलाम, 
संखवुासभा, िेह्रथमु, धनकुटा, 
भोजपरु, झापा, मोरङ, सनुसरी, 
सप् िरी र उदयपरु (१२ ख्जल्ला) 

२ बददषवास 
044-550686 

044-550757 
ciaabardibas@gmail.com 

नसराहा, धनरु्ा, महोिरी, सलाषही, 
खोटाङ, सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा, 
नसन्धलुी र रामेछाप (९ख्जल्ला) 

३ हेटौंडा 057-52३२७७ ciaamro@gmail.com 

रौिहट, बारा, पसाष, मकवानपरु, 
ख्चिवन, धाददङ, रसवुा, नवुाकोट, 
नसन्धपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ् चोक, 
दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपरु र 
लनलिपरु (१४ ख्जल्ला) 

४ पोखरा 
061-572७01 

061-572७02 
ciaapkr@gmail.com 

गोरखा, लमजङु, िनहुँ, कास्की, 
मनाङ, मसु्िाङ, पवषि, स्याङ्जा, 
म्याग्दी र बाग्लङु (१० ख्जल्ला) 
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ि. 
सं. 

आयोगको 
कायाषलय 

सम्पकष  नम्बर इमेल ठेगाना कायष क्षरे 

५ 

वटुवल 
(सम्पकष  
कायाषलय 
नेपालगंज 
समेि) 

071-540031 butwal@ciaa.gov.np 

नवलपरासी (बदषघाट ससु्िा पूवष), 
नवलपरासी (बदषघाट ससु्िा 
पख् चम), रुपन्देही, कवपलवस्ि,ु 
पाल्पा, अघाषखाचँी, गलु्मी, प्यठुान, 
दाङ, बाँके, बददषया र रोल्पा (१२ 
ख्जल्ला)  

६ सखेुि 083-521960 ciaa.surkhet@ciaa.gov.np 

ciaasurkhet@gmail.com 

रुकुम (पूवी भाग), रुकुम(पख् चम 
भाग), डोल्पा, जमु्ला, मगु,ु हमु्ला, 
कानलकोट, जाजरकोट, दैलेख, 
सखेुि, सल्यान (११ ख्जल्ला)  

७ कञ्चनपरु 099-520368 
ciaa.kanchanpur@ciaa.gov

.np 

बाजरुा, बझाङ, डोटी, अछाम, 
दाच ुषला, बैिडी, डडेलधरुा , कैलाली 
र कञ् चनपरु (९ख्जल्ला)  

 

६. ननबन्ध पठाउने अख्न्िम नमनि :- प्रनियोनगिामा सहभागी हनु इच्छुक ववद्याथीले नमनि २०७९ 
साल माघ 6 गिेसम्म सम्बख्न्धि कायाषलयमा आइपगु्ने गरी आफ्नो ननबन्ध पठाउन/इमेल 
गनुषपनेछ। 

७. परुस्कार :- आयोग मािहिका कायाषलयमा आयोख्जि ननबन्ध प्रनियोनगिामा प्रथम, दििीय र 
ििृीय स्थान हानसल गने ववद्याथीहरुलाई देहाय बमोख्जम नगद परुस्कार प्रदान गररनेछ। 

१. प्रथम    - रु. १२,०००।-  (बाह्र हजार)        - १ जनालाई  

२. दििीय   - रु. ९,0००।-  (नौ हजार)              - १ जनालाई  

३. ििृीय  - रु. ७,५००।-  (साि हजार पाँच सय)       - १ जनालाई  

 

८. आयोगका साि (७) वटा कायाषलयहरूमा प्रथम हनुे ननबन्धमध्ये अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगको मूल्याङ्कन सनमनिमाफष ि एउटा सवोत्कृष्ट ननबन्ध छनौट गररनेछ । 
सवोत्कृष् ट स्थान हानसल गने १ (एक) जना ववद्याथीलाई नगद रू २५,०००।-(पच्चीस 
हजार) र प्रमाणपरसवहि सवहि आयोगको ३२औ ंस्थापना ददवस (२०७९ माघ २८ गिे) 
को अवसरमा आयोख्जि कायषिममा परुस्कृि गररनछे। 

९. राष्ट्रव्यापी ननबन्ध प्रनियोनगिामा सवोत्कृष् ट स्थान हानसल गने ववद्याथी र ननजको एक जना 
अनभभावकलाई भ्रमण खचष ननयमावली, २०६४ को ननयम ५ को उपननयम १ को (घ) 
बमोख्जमको सवुवधा प्रदान गररने िथा उपत्यकानभरको ववद्याथीहरुको हकमा आिेजािे खचष 
स्वरुप एकमषु् ट रकम रु. ३,०००।- प्रदान गररनछे। 
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