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विषय : लेख रचना उपलब्ध गराइविनुहुन ।

सूचना !!!

यस कायाालयबाट अर्ावार्षाक रुपमा प्रकाशन हुने लेखापरीक्षण पर्िकाको ९५ औ ं अङ्कका लार्ि सचू ना प्रर्वर्र्,
वातावरण, र्ििो र्वकास, ऋण व्यवस्थापन, र्वर्र् र्वज्ञान, लैङ्र्िक, र्वकास आयोजना जस्ता लेखापरीक्षणका र्वर्वर्
र्वषयकासाथै र्वत्तीय, पररपालना र कायामल
ू क र्वषय सम्बन्र्ी लेखापरीक्षण, सावाजर्नक र्वत्तीय व्यवस्थापन, लेखा,
र्वत्तीय उत्तरिार्यत्व, राजश्व चहु ावट, भ्रष्टाचार र्नयन्िण, अथातन्ि लिायतका समसामर्यक र्वषयका खोजमूलक तथा
अनसु न्र्ानमल
ू क लेख रचना समावेश िना ईच्छुक लेखक तथा र्वज्ञबाट र्मर्त २०७९ मंर्सर १५ र्िि कायाालयको ईमेल
ठे िाना hrd_ir@oagnep.gov.np मा लेख रचना उपलब्र् िराइर्िनु हुन हार्िाक अनरु ोर् छ ।
प्राप्त लेख रचना स्वीकृ त वा अस्वीकृ त िने अर्र्कार कायाालयमा रहने छ । प्रकार्शत हुने लेख रचनाका लेखकलाई
र्नयमानसु ार पाररश्रर्मक उपलव्र् िराइनेछ । लेख रचनामा र्नम्न प्रावर्ानको पालना िनापु ने व्यहोरा अनरु ोर् छ ।
१. लेख वा रचना नेपाली िाषामा िए यर्ु नकोड कालीमाटी फन्टमा र अंग्रेजी िाषामा िए Times New Roman
फन्टमा उपलव्र् िराउनु पनेछ।
२. लेख रचना मौर्लक तथा तथ्यमा आर्ाररत अनसु न्र्ानमूलक हुनपु नेछ ।
३. लेख रचनाका शव्िहरू कम्तीमा ३००० िेर्ख बढीमा ५००० सम्म हुनपु नेछ ।
४. लेख रचनालाई सारांश, पृष्ठिर्ू म, र्वषयवस्त,ु र्नष्कषा/उपसंहार र सन्ििा सामाग्री समावेश िररएको ढााँचामा पठाउनु
पनेछ ।
५. लेखकका अन्यि प्रकार्शत िैसके का रचनाहरु नपठाउनु हुन अनरु ोर् छ । त्यस्ता रचना स्वीकृ त हुने छै नन् ।
६. लेख रचनामा बौर्िक चोरी (Plagiarism) हुनु हुिाँ नै र अन्य कृ र्तको सािार ििाा सोको उिरण (Citation)
िनापु नेछ ।
७. यस पर्िकामा प्रकार्शत हुने लेखहरु लेखककै र्नजी र्वचार हुने छन् र यसले कायाालयको नीर्त एवं कायाको
प्रर्तर्नर्र्त्व िने छै न ।
८. लेख पठाउाँिा लेखकले आफ्नो सम्पका न.ं , ईमेल तथा पासपोटा साइजको फोटोको सफ्टकपी पर्न उपलब्र् िराउनु
पनेछ ।
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