
अन्तरराष्ट्रिय बिरुवा स्वस्थता वर्ष २०२० (International Year of Plant Health-2020) 
नििन्ध प्रनतयोगिता  

यो निबन्ध प्रनियोगििा अन्िरराष्ट्रिय बबरुवा संरक्षण महासष्ट्न्धको (International Plant 

Protection Convention-IPPC) आह्वािमा मिाउि लागिएको अन्िरराष्ट्रिय बबरुवा 
स्वस्थिा वर्ष २०२० का अवसरमा कृषर् िथा पशपुन्छी षवकास मन्रालय अन्िरिि 
प्लाण्ट क्वारेष्ट्न्टि एवं षवर्ादी व्यवस्थापि केन्र, हररहरभवि लललिपरुले आयोजिा ििष 
लािेको हो । यस प्रनियोगििा मार्ष ि षवरुवा स्वस्थिा सम्बन्धमा कृषर् िथा पयाषवरण 
प्रेलम यवुाहरुको सोच र सजृिात्मक भाविा उजािर ििष खोष्ट्जएको हो । 
 

नििन्धको शिर्षक  

"Protecting Plants -Protecting Life" (बबरुवाको सरुक्षा - जीवि रक्षा) 
प्रनतयोगिताका नियमहरु 

➢ निबन्ध प्रनियोगििामा हाल िेपाल लभरका षवश्वषवध्यालय अन्िरिि  कृषर् िथा 
पश ुषवर्य स्िािक िह अध्यिरि षवधाथीहरुले मार भाि ललि पाउिे छि ्। 

➢ एउटा व्यष्ट्क्िले एक भन्दा बढि निबन्ध पशे ििष पाउिे छैि । 

➢ निबन्ध कढह ंकि ैप्रकालशि िभएको र आफ्ि ैरचिा हुि ुपिेछ । कढह ंकिैबाट 
हुवहु िक्कल िररएको पाईएमा उक्ि entry  रद्ध िररिछे । 

➢ निबन्धमा कुि ैपनि उद्धरण (quotations) प्रयोि ििुष परेमा अन्त्यमा सन्दभष 
सामागि (reference)  ढदि ुपिेछ र उद्धरण िररएको सामािी निबन्धको शब्द 
संख्यामा िणिा हुिे छैि । 

➢ निबन्ध िेपाली भार्ामा लेखखएको र कष्ट्म्िमा १००० र बढिमा १५०० शब्द 
सम्मको हुि ुपिेछ । िर त्यस शब्द संख्यामा लशर्षक र व्यष्ट्क्ििि षववरण 
िणिा हुिे छैि । 

➢ निवन्ध षप्रिी (र्न्ट साइज १६) वा कालीमाटी (र्न्ट साइज १२) मा १.५ को 
लाइि स्पेसमा १ इन्च माष्ट्जषि राखख टाइप िररएको हुि ुपिेछ । 

➢ निवन्धमा आफ्िो पररचय खुल्िे कुि ैपनि षववरण समावेश ििष पाइिे छैि ।  



➢ निबन्ध बभुाउिे अष्ट्न्िम लमनि २०७६ चरै ७ ििे रािको १२ बजे सम्म मार 
रहिेछ । 

➢ निबन्ध लखेि सिं लमल्िे एउटा िष्ट्स्वर राख्ि सककि ेछ । 
➢ Entries हरु ईमेल बाटमार बभुाउि सककिे छ र यसका लािी यस केन्रको 

email address  info@npponepal.gov.np  मा पठाउि सककिेछ । 
➢ Entries हरु ईमेल बाट पठाउदा email को subject मा ATTENTION: ESSAY 

COMPETITION लेख्िहुोला । 
➢ एउटा छुटै्ट पजेमा आफ्िो व्यष्ट्क्ििि षववरण र अन्य पेजमा निबन्ध ियार िरर 

pdf file format  मा info@npponepal.gov.np मा ईमेल पठाउि सककिछे । 
 

परुस्कार  

प्रथम परुस्कार: अके्षरुषप पन्र हजार 

षद्धनिय परुस्कार: अके्षरुषप बाह्र हजार 

िनृिय परुस्कार: अके्षरुषप दश हजार 

(परुस्कार रकममा िेपाल सरकारको नियमािसुार कर कट्टी िरर भकु्िािी िररिेछ) 
 

परुस्कृि हुिे निवन्धकारलाइ अन्तराष्ट्रिय िाली स्वस्थता वर्ष २०२० को समारोहको 
कायषक्रममा परुस्कार ललि आउँदा िथा र्ककिं दा लाग्िे खचष िेपाल सरकारको नियमािसुार 
उपलब्ध िराइिछे ।  

 

अन्य थप जािकारीका लागि  

सनुििा पाण्ड,े वाली संरक्षण अगधकृि 

मोवाइल ि ं९८४७३३८४६८,   

इ मेल pandey.sunita2009@gamil.com  
 

रामकृरण सवेुदी,  बरररठ वाली संरक्षण अगधकृि  

मोवाइल ि ं९८५१२३७९४४ 

इ मेल rksubediipm@gmail.com   
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