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ऩरुस्कार 

 प्रथभ ऩुयस्कायM रु.५०,०००।–  l4तीम ऩुयस्कायM रु.३०,०००।–  ततृीम ऩुयस्काय M रु. २०,०००।– 
 विजमी श्रव्मदृश्म आमोगरे प्रचाय प्रसाय गयी आमोगरे Website/Facebook/Television  भा सभेत 

प्रकाशित गने छ । 

जानकारीको ऱागग M९८४१०७९०५०/९८५१२८०९०२ http://www.ciaa.gov.np 

 

We are available at Facebook: https://www.facebook.com/NepalCIAA 
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सहभागीको हस्ताऺर M 
लमतत M 

अख्ततयार दरुूऩयोग अनुसन्धान आयोग 

टॊगार, काठभाडौं  

http://www.ciaa.gov.np/
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जनचेतनामऱुक श्रव्यदृश्य प्रततयोगगता, २०१४ 
 

 सफै शबडडमोहरु YouTube भा अऩरोड गनु ु ऩनेछ य डीशबडी/pendrive भापुत हाभीराई ऩठाउन ु
ऩनेछ । साथ,ै प्रततमोगीहरुरे अनराइन दताु य पेसफुक आिेदन ट्माफ भा पायाभ ऩेस गनुऩुनेछ । 
प्रततमोगीता भा बाग शरन इच्छुक  य मोग्म सफै प्रततमोगीहरुरे आिश्मक तनमभहरु ऩारना गयी उल्रेखित 
पायभ दताु गयी विियण ऩेि गनुऩुनेछ य सभहूगत रूऩभा तमाय गरयएको शबडडमो छ बने कुनै एक 
प्रतततनधध तोकक सम्फन्धधत व्मन्ततसॉग सम्ऩकु गनुऩुनेछ । 
 

" ऩठाउनु मात्र प्राख्ततको प्रमाण होइन । " 
 

अख्न्तम समय 
 प्रततमोधगता िलु्ने शभतत् २०७१।०८।२९ गते देखि २०७१।०८।२९ गते सम्भ 

 सफै श्रव्मदृश्महरु शभतत २०७१।०८।२९ गते सम्भ ऩठाउनु ऩनेछ य सभमभा प्राप्त नबएको कविताहरु 
प्रततमोगीताभा सभािेि गरयने छैन ।  

 Voting िुरु हुने शभतत् २०७१।०९।०६ गते देखि २०७१।०९।२६ गते सम्भ 

 

लभडडयोको आवश्यकता र ढााँचााः 
 

शिर्कु्  " भ्रष्टाचार ववरुद्ध जागरूकता " । 
 

 शबडडमो डीशबडी/ऩेन ड्राइि भापुत ऩेि हुनुऩनेछ । शबडडमो १ शभनेट बधदा राभो हुनहुुॉदैन । सफै 
शबडडमो YouTube  भा सािजुतनक रूऩभा देिाइने छ । 

 नतकर तथा प्रततशरवऩ सॊगीत िा धचत्रहरु प्रततमोगीताभा सभािेि गरयॉदैन । 
 श्रव्मदृश्म उतादाु भाथी उल्रेखित विर्महरू तथा ितहुरू अतनिामुरुऩभा उतानु ुऩनेछ । 
 हहॊसा, अचातरी गारी, मौनजधम साभग्री, भानहातन िा व्मन्तत िा सॊस्थाहरूको भानहानी हुने गयी 

कुनै ऩतन रूऩभा धचत्रण गन ुऩाईदैन । 
 शबडडमो कुनै ऩतन व्मन्ततहरुको व्मन्ततगत गोऩनीमताभा असय गने ककशसभको हुनुहुॉदैन । 
 शबडडमो कुनै ऩतन सभूह, जातत, शरङ्ग, धभ,ु यान्रिमता, असऺभता, मौन झुकाि िा उभेयभा आधारयत 

व्मन्तत िा सॊस्था विरुद्ध बेदबाि, असहहरणुता, उत्ऩीडन, धम्की, जाततिाद, घणृा िा हानी हुने 
ककशसभको हुनुहुॉदैन । 

 उल्रेखित नकायात्भक तत्िहरू देखिएभा आमोगरे प्रततमोगीताभा सभािेि गने छैन । 
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लभडडयोको मूलयांकन प्रकृयाको सम्वन्धमा  

 प्रत्मेक शबडडमोराई जम्भा १००  नम्फयभा भुल्माॊकन गरयनेछ । आमोगरे तनणाुमक सशभतत गठन 
गयी तनम्न भाऩदण्ड अनुरुऩ भूल्माॊकन गनेछ : 
 10 अॊक : प्राविधधक उत्कृरटता 
 30 अॊक : 'थीभ' (विर्म) 
 30 अॊक : यचनात्भकता / भौशरकता / बािनातभक 

 30 अॊक : साभान्जक सॊजार/'पेसफुक बोहटगॊ' 
 

ऩुरस्कृत रकम 

 प्रथभ् रू. ५०,०००।– (ऩचास हजाय) 
 हदततम् रू. ३०,०००।–(तीस हजाय) 
 ततृतम् रू. २०,०००।–(फीस हजाय) 

 

आयोगको अगधकार 

 आमोगभा प्राप्त सफै शबडडमोहरुभा आमोगको अधधकाय हुनेछ । 
 हाम्रो अशबमानको सभथनुभा इधटयनेट िा अधम कुनै भाध्मभफाट शबडडमो प्रमोग गन ुसककनेछ । 
 शबडडमोहरू प्रकािन गदाु  भुद्रण य अनराइन दिुै प्रमोगभा ल्माउन सककनेछ । 

 

 


