
 

 

 

 

(प्रथभऩटक प्रकाशित : २०७८/०८/०१) 

१. अशततमाय दयुऩमोग अनसुन्धान आमोग, टॊगार, काठभाडौंफाट आ.व. ०७८/७९ भा नेऩार शथथत 
भान्मताप्राप्त ववश्वववद्यारम वा ततनीहरुका आॊतगक क्माम्ऩसहरुभा थनातकोत्तय/ववद्यावारयधीभा 
अध्ममनयत ववद्याथी/ िोधाथीहरु (थनातकोत्तय तहको रातग चाय (४) जना य ववद्यावारयधी तहको 
रातग दइु (2) जना)राई भ्रष्टाचाय तनमन्रण तथा सिुासन प्रवर्द्धनका ऺेरभा अनसुन्धान िोध 
(Research/Thesis) गनध अनसुन्धान वृशत्त (Grant) अनदुान उऩरब्ध गयाइन े बएकोरे मोग्मताप्राप्त 
इच्छुक आवेदकरे मस सूचना प्रकाशित बएको तभततरे 45(ऩैंतारीस) ददनतबर आमोगभा रयतऩूवधक 
आवेदन ददन आह्वान गरयन्छ । 

२. िोध अनदुानभा आवेदन गनधको रातग न्मूनतभ मोग्मता  

क. आवेदक नेऩारका भान्मताप्राप्त ववश्वववद्यारम तथा ततनीहरूका आॊतगक क्माम्ऩसहरूभा थनातकोत्तय 
वा ववद्यावारयधी अध्ममनयत यहेको हनुऩुनेछ। 

ख. आवेदकको अध्ममनको सॊकाम/ववबाग अथधिास्त्र, कानून, याजनीततिास्त्र, सभाजिास्त्र, जनप्रिासन 

वा सिुासन य भ्रष्टाचाय तनमन्रण अन्तगधतको हनुऩुनेछ । 

ग. अनसुन्धान िोधकामधको भूर ववषम सिुासन प्रवर्द्धन वा भ्रष्टाचाय तनमन्रण सम्फन्धी हनुऩुनेछ।  

घ. अनसुन्धान िोधकामधको रातग ववद्याथी/िोधकताधराई ववश्वववद्यारमरे तोकेका Advisor रे 
अनदुानको रातग तसपारयस गयेको हनुऩुनेछ । 

ङ. थनातकोत्तयको हकभा 1 वषध य ववद्यावारयधीको हकभा 3 वषध तबर अनसुन्धान िोधकामध सम्ऩन्न 
गयीसक्ने य आमोगफाट प्राप्त अनदुानराई अनसुन्धान/िोधकामधभा खचधगने कफतुरमतनाभा 
सवहतको प्रततवर्द्ता यहनऩुनेछ। 

च. तनजरे अन्म कुनै सॊथथाफाट मस कामधभा अनदुान प्राप्त नगयेको हनुऩुनेछ। 

छ. थनातक य थनातकोत्तय तहका प्रभाणऩरहरुको प्रतततरवऩ आवेदक आपैरे प्रभाशणत गयेय सॊरग्न 
गनुधऩनेछ । 

ज. आवेदन पायाभ आमोगको वेफसाइटफाट डाउनरोड गयी प्राप्त गनध सवकनेछ ।  

 

 



३. उभेदवाय छनौटका आधायहरू 

िोध अनदुान रातग ववद्याथीको छनौट देहाम फभोशजभका सूचकको भलुमाॊकन गयी प्राप्त अॊकको आधायभा 
गयीनेछ। 

क्र.सॊ. सूचक बाय प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क 
बाय 

कैवपमत 

1 अशघलरो िैशऺक उऩाधीभा प्राप्त गयेको अॊक 
(थनातकोत्तयको हकभा थनातक य 
ववद्यावारयधीको हकभा थनातकोत्तय)  

55   प्राप्ताङ्कराई बारयत अॊक भातननेछ। 
Grading System (GPA) को हकभा 
सफैबन्दा उच्च Grade राई ७५% 
वयावय य क्रभि: सो बन्दा न्मून 
ग्रडेराई ७०% य ६५%  भानी 
अॊक प्रदान गयीनेछ । 

3 अनसुन्धान िोधऩरको सान्दतबधकता, 
उऩमकु्तता, तथमाॊक सॊकरन य ववश्लषेण ववतध 
(सतभततको भूलमाॊकन) 

10    

4 अनसुन्धान वशृत्तको उऩमोग य अनसुन्धान 
सम्फन्धी आफ्नो मोजना तथा सम्बाववत 
उऩरशब्ध सम्फन्धी अनसुन्धानकताधको सोच 
(200 िब्द तबर) 

15    

2 सऩुरयवेऺक (Advisor) को तसपारयस- 
अनसुन्धानकताध य अनसुन्धान कामधको 
आधायभा (अतत उत्कृष्ट, उत्कष्ट, उत्तभ, 
भध्मभ, सन्तोषजनक) 

१०    

5 प्रकाशित िोधऩर/जनधर/अनसुन्धानभूरक 
रेख 

(न्मूनतभ 2, 2-5, 5 बन्दा फढी) 

10    

 

४. िोध अनदुान यकभ   

 क. थनातकोत्तय तहभा अध्ममनतय ववद्याथीराई रू. एक राख । 

 ख. ववद्यावारयधी अध्ममनयत ववद्याथी/िोधाथीराई रू. तीन राख ।  

५. बकु्तानी सम्फन्धी व्मवथथा 
क. छनौट बएका आवेदकराई सम्झौता ऩश्चात छारवृशत्त यकभको ऩचास प्रततित यकभ उऩरब्ध गयाईने 

छ। 

ख. फाॉकी 50 प्रततित यकभ अनसुन्धान िोधकामध सम्ऩन्न गयी सोको एक प्रतत आमोगभा प्राप्त बए 
ऩश्चात बकु्तानी ददईनेछ ।  

६. प्रततवेदन तथा तसपारयस  

क. ववश्वववद्यारमफाट सफै प्रकृमा सम्ऩन्न बई अनसुन्धान िोधकामध थवीकृत बए ऩश्चात सोफाट प्राप्त 
Findings को सायाॊि सवहतको एक प्रतत आमोगभा ऩेि गनुधऩनेछ।  

ख. िोधकताधरे फुॉदा क. सम्फन्धभा आमोगभा प्रथततुीकयण गनुधऩनेछ । 

*(थऩ केही फझु्न ुऩयेभा सम्ऩकध  पोन नॊ. ०१-५२६२२३७) 


