
 

सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गररएको सम्बन्धी सूचना  
अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको ३२औ ंस्थापना ददवस (207९ माघ २८) को सन्दर्भमा "भ्रष्टाचार ननयन्रण िथा सशुासन प्रवर्द्भन" सम्बन्धी सन्देशमूलक नाराहरु संकलन 
गने प्रयोजनका लानग नमनि 207९/09/18 गिेको गोरखापर राख्् िय दैननक िथा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाख्शि सूचना बमोख्जम २०७९ माघ ६ गिेको समयसम्ममा प्राप् ि र्एका 
जम्मा १९९ वटा नाराहरु मध्येबाट छनौट र्एका उत्कृष्ट १० नारामध्ये सवोत्कृ् ट नारा पठाउने व्यख्िलाई नगद रु. ५००० र अन्य उत्कृ् ट नारा पठाउने व्यख्िहरुलाई जनही 
नगद रु. २००० प्रदान गने गरी आयोगबाट ननणभय र्एको हुुँदा देहाय बमोख्जम सवोत्कृट िथा उत्कृ् ट नारा पठाउने व्यख्िहरुको नामावलीसहहिको हववरण (वणाभनकु्रम अनसुार) 
जानकारीका लानग प्रकाशन गररएको छ । 

क्र  .सं .  नारा 
नारा पठाउने व्यख्िको 

कैहियि 
परुा नामथर स्थायी ठेगाना 

१ नमलेर िालौँ भ्र् टाचारको जालो, सशुासन प्रबर्द्भनमा गरौँ हािेमालो सोननका र्ट्टराई र्ोजपरु -११, र्ोजपरु सवोत्कृ् ट 
२ भ्रष्टाचार हवरुर्द् सबै, सुँगै र सधैँ टसी शेपाभ हहलीहाङ -३, पाुँचथर उत्कृ् ट 
३ नगरौँ भ्र् टाचारजन्य कमभ, बझुौँ हवकास र समहृर्द्को ममभ नबमला राई हलेसी िवुाचङु -७, खोटाङ उत्कृ् ट 
४ सधुारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार :  ननयन्रण हनु्छ भ्रष्टाचार रे्षराज ररजाल कावासोिी -२, नवलपरु उत्कृ् ट 
५ नैनिकिा, इमान्दाररिा र सदाचार : भ्र् टाचारमिु समाजको बनलयो आधार रामकृ्ण अनधकारी बागलङु -७, वागलङु  उत्कृ् ट 
६ भ्र् टाचारको अन्त्य : सशुासन हाम्रो गन्िव्य रेशमप्रसाद ढकाल आुँधीखोला -१ स्याङ्जा उत्कृ् ट 
७ सशुासन र सदाचारमा दृढिा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलिा वसन्ि आचायभ िलुसीपरु, दाङ उत्कृ् ट 
८ हाम्रो चाहना हाम्रो संकल्प, भ्रष्टाचार रहहि सशुासन संयन्र हवजय सवेुदी बददभया उत्कृ् ट 
९ आज एउटा प्रण गरौँ : भ्र् टाचार गदै नगरौँ ख्शवराम सापकोटा सूयभहवनायक -२, र्िपरु उत्कृ् ट 
१० भ्रष्टाचार हवरुर्द्को बाटोमा मेरो पहहलो पाइला, अनन निम्रो पाइला र हामी सबैका पाइलाहरू सचुना आचायभ बरु्द्रू्नम-९, कहपलवस्ि ु उत्कृ् ट 

उपयुभिानसुारका नाराहरु पठाउने व्यख्िहरुले परुस्कार रकम प्राप् ि गनभ आफ्नो बैंक खािा हववरण (बैंकको नाम र शाखा कायाभलय, खािावालको नाम, खािा नं (सब ैअंग्रजेीमा)) र 
नेपाली नागररकिा वा पररचय खुल्ने सरकारी कागजाि scan गरी इमेल ठेगाना yojanaciaa@gmail.com मा यो सूचना प्रकाशन र्एको नमनिले ७ (साि) ददन नर्र पठाउनहुनु अनरुोध 
गररन्छ। यस सम्बन्धमा केही ख्जज्ञासा र्ए ०१-५२६२२54 मा सम्पकभ  गनुभहोला। 


