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जनचेतनामऱुक ऱेख रचना प्रततयोगगता, २०१४ 
 

 नेऩार याज्मका उच्च भाध्मामभक तह (कऺा ११ य १२) भा अध्ममनयत बफद्माथीहरु भात्र रेख 
यचना प्रततमोगगताभा सभावेश हुनेछन ्। 

 रेख यचना भ्रष्टाचाय तनमन्त्त्रण वा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको काभ कततव्म य 
अगधकाय तथा सुशासनका अवधायणाराई फोकेको नेऩारी बाषाभा (कम्प्मुटयफाट टाइऩ गरयएको) 
भौमरक प्रकृततको हुनु ऩनेछ । अगधकतभ १५०० देखख २००० शव्दभा रेखखएको हुनु ऩनेछ । 

 रेख यचना यचतमताको बफषमभा अध्ममनयत बफद्मारमरे कुन शैक्षऺक सत्र य कऺाभा अध्ममन 
बफद्माथी हो बनी मसपारयस सहहत यचना उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ । 

 प्रततमोगगताभा सभावेश बएका रेख यचनाको भूलमाॊकन भुरुकभा साहहत्म, फौख्ध्दक तथा 
बफषमगत ऺेत्रभा फहृॊगभ ऻान बएका व्मख्ततत्वहरु सभावेश बएको ततन जनाको जूयीको 
टोरीफाट भूलमाॊककत हुनेछ । 

 हहॊसा,  गारीगरोज , मौनजन्त्म साभग्री, भानहातन, व्मख्तत वा सॊस्थाहरू भागथको आक्रभण कुनै 
ऩतन रूऩभा गचत्रण गनत हुॉदैन । 

 रेख यचनाभा कुनै ऩतन व्मख्ततको व्मख्ततगत गोऩनीमताभा असय ऩाने ककमसभको हुनुहुॉदैन । 
 रेख यचनाभा कुनै ऩतन सभूह, जातत, मरङ्ग, धभत, याख्ष्िमता, असऺभता, मौन झुकाव वा उभेयभा 

आधारयत व्मख्तत वा सॊस्था ववरुद्ध बेदबाव, असहहष्णुता, उत्ऩीडन, धम्पकी, जाततवाद, घणृा वा 
हातन हुने ककमसभको हुनुहुॉदैन । 

 उलरेखखत नकायात्भक तत्वहरू देखखएभा आमोगरे आमोगरे प्रततमोगीताभा सभावेश गयाउने 
छैन। 

 प्रा्त बएका रेख यचनाहरुको आमोगको उऩसमभततरे गठन गयेको जूयीरे प्रायॊमबक भूलमाड्कन 
गयी त्मसवाट अगधकतभ अॊक हामसर गनेहरु भध्मेका १० वटा उत्कृष्ट रेख यचनाहरुराई 
साभाख्जक सॊजार (पेसफुक) भा बोहटगॊको रागग याखखने छ ।ऩौष ६ गते देखख २६ गतेसम्पभ 
सवतसाधायणको बोहटगॊको रागग याखखने छ । जूयीको अॊक बाय ७० प्रततशत य साभाख्जक 
सॊजारको बोहटगॊफाट प्रा्त अॊकराई ३० प्रततशत तनधातयण गरयने छ । 

 प्रथभ हुने प्रततमोगीको श्रजृना आमोगको वावषतक उऩरऺभा आमोख्जत सभायोहभा ऩुयस्कृत रेख 
यचनाहरु आमोगको स्भारयकाभा प्रकाशन सभेत गरयनेछ । 

 

" पठाउनु मात्र प्राख्ततको प्रमाण होइन । " 
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उपऱब्ि गराउने समय 

 

 प्रततमोगगता खलुने मभतत् २०७१।०८।०४ गते देखख २०७१।०८।२९ गते सम्पभ । 
 सफै रेख यचनाहरु मभतत २०७१।०८।२९ गते सम्पभ ऩठाउनु ऩनेछ य सभमभा प्रा्त नबएको रेख 

यचनाहरु प्रततमोगगताभा सभावेश गरयने छैन ।  

 Voting शुरु हुने मभतत् २०७१।०९।०६ गते देखख २०७१।०९।२६ गते सम्पभ । 
 

ऱेख रचनाको मूलयांकन प्रकृयाको सम्िन्िमा  

 प्रत्मेक रेख यचनाराई जम्पभा १००  नम्पफयभा भुलमाॊकन गरयनेछ । अमोगरे तनणातमक समभतत 
गठन गयी तनम्पन भाऩदण्ड अनुरुऩ भुलमाॊकन गनेछ : 

 ३० प्रततशत पेसफुक बोहटगॊफाट य ७० प्रततशत यचनात्भकता/भौमरकता/बावनातभकताराई 
भध्मनजय गयी भूलमाॊकन गरयन्त्छ । 

 

पुरस्कृत रकमः 
 प्रथभ् रू. २५,०००।–(ऩगचस हजाय) 
 हदततम् रू. १५,०००।–(ऩन्र्द हजाय) 
 ततृतम् रू. १०,०००।–(दश हजाय) 

 

आयोगको अगिकार 

 आमोगभा प्रा्त सफै रेख यचनाभा आमोगको अगधकाय हुनेछ । 
 हाम्रो अमबमानको सभथतनभा इन्त्टयनेट वा अरु कुनै भाध्मभफाट रेख यचनाको प्रमोग गनत 

सककनेछ । 
 रेख यचनाहरू प्रकाशन गदात  भुद्रण य अनराइन दवुै प्रमोगभा लमाउन सककनेछ । 

 


