सन्दे शमूऱक नाराहरु छनौट गररएको सम्बन्धी सूचना
अख्ततयार दुरुऩयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औॊ स्थाऩना ददवस (2078 माघ २८) को सन्दर्भमा "भ्रष्टाचार ननयन्रण तथा सुशासन प्रवर्द्भन" सम्बन्धी सन्दे शमूऱक नाराहरु सॊ कऱन गरी
उत्कृष्ट १० नारा ऩठाउने व्यख्िहरुऱाई जनही नगद रु. २००० प्रदान गने सम्बन्धी नमनत 2078/09/13 को गोरखाऩर दै ननक तथा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाख्शत सूचना बमोख्जम
२०७८ ऩौष मसान्तको कायाभऱय समयसम्म प्राप्त र्एका जम्मा २५८ वटा नाराहरु मध्येबाट १० वटा सन्दे शमूऱक नाराहरु आयोगको नमनत 2078/10/24 को ननणभयानुसार छनौट र्ई
ु म अनुसार दे हाय बमोख्जम प्रकाशन गररएको छ।
नामको वणाभनक्र
क्र.सॊ .

नारा ऩठाउने व्यख्िको

नारा

ऩुरा नाम

स्थायी ठे गाना

बुबाको नाम

१

भ्रष्टाचारको खबरदारी, हामी सबैको ख्जम्मेवारी

कमऱ नबष्ट

र्ैरबी-०१, दै ऱेख

इन्र बहादुर नबष्ट

२

तोडौं भ्रष्टाचारको जाऱो, अव सुशासन र समृद्धर्द्को ऩाऱो

र्ीम प्रसाद ऩौडे ऱ

आॊनधखोऱा-०४, स्याङ्गजा

तयामनारायण ऩौडेऱ

३

सदाचार र सुशासनमुख्ख सेवा, भ्रष्टाचार ननयन्रणमा टे वा!

मनतसरा चौऱागाईं

शुर्कानऱका-०४, कानऱकोट

आशाराम जैख्श

४

म गददभन भ्रष्टाचार, म सहददन भ्रष्टाचार, मेरो सॊ कल्ऩ सदाचार

वसन्तकुमार आचायभ

तुऱसीऩुर-०७, दाङ

कृृ्ष्ण प्रसाद आचायभ

५

हाम्रो दाद्धयत्व र अनधकार : सदाचार र शू न्य भ्रष्टाचार

द्धवष्णुराज बेल्बासे

ख्शतगॊगा-१०, अघाभखाॉची

शोर्ाखर वेल्वासे

६

एउटाऱे होइन सबैऱे र्नौं, भ्रष्टाचार मुि नेऩाऱ बनाउॉ

ख्शवराज बस्नेत

काठमाण्डौ-१०, काठमाडौं

द्धवष्णु कुमार बस्नेत

७

नैनतकता इमानदारीता र ऩारदख्शभता, स्व््छ र भ्रष्टाचार मुि समाज आजको आवश्यकता

सॊ ग्राम नसॊ ह धानम

ख्शगास-०२, बैतडी

मने धामी

८

सुशासनप्रनतको ऐक्यबर्द्ता : भ्रष्टाचार द्धवरुर्द्को प्रनतबर्द्ता

सन्जय ढुॊ गाना

खाॉदबारी-०३, सङ्खुवासर्ा

हुम कुमार ढुॊ गाना

९

बढाऔ ँ सुशासनयुि सॊ स्कृनत : हटाऔ ँ भ्रष्टाचारयुि मनोवृख्ि

सुचना आचायभ

बुर्द्र्ूमी-०९, कद्धऩऱवस्तु

नरे न्रराज आचायभ

सुशासन र समृद्धर्द्मा हाम्रो ध्यान : भ्रष्टाचार ननयन्रणमा साझा अनर्यान

सुददऩ ऩुन

जऱजऱा-०९, ऩवभत

बऱ बहादुर ऩुन

१०

उऩयुि
भ ानुसारका नाराहरु ऩठाउने व्यख्िहरुऱे ऩुरस्कार रकम प्राप्त गनभ आफ्नो बैंक खाता द्धववरण (बैंकको नाम र शाखा कायाभऱय, खातावाऱको नाम, खाता नॊ (सबै अॊग्रज
े ीमा)) र नेऩाऱी
नागररकता वा ऩररचय खुल्ने सरकारी कागजात scan गरी इमेऱ ठे गाना niti@ciaa.gov.np मा ऩठाउनुहन
ु अनुरोध गररन्छ। यस सम्बन्धमा केही ख्जज्ञासा र्ए ०१-५२६२२३८ मा सम्ऩकभ
गनुह
भ ोऱा।

