
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको 

१८औ ंएशियाली खेलकुद प्रततयोतितामा पदक ववजेता खेलाडी सम्मानसम्बन्त्धी प्रसे ववज्ञति 

१८औ ंएशियाली खेलकुद प्रततयोतितामा पदक ववजेता खेलाडीलाई रू ३४ लाख ५० हजार परुस्कार 

आज तमतत २०७५ भाद्र १८ िते यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै इन्त्डोनेतसयामा सम्पन्न १८औ ं
एशियाली खेलकुद प्रततयोतितामा पदक ववजेता खेलाडीलाई निद परुस्कार रू ३४ लाख ५० हजार र 
सम्मानपरबाट सम्मान िरेको छ। प्रततयोतितामा नेपाललाई रजत पदक ददलाउन सफल प्याराग्लाइतडङ 
खेलका खेलाडी ववमल अतधकारी, ववजय िौतम, सशुिल िरुूङ, यकेुि िरुूङ र वविाल थापालाई माननीय 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्री जितबहादरु सनुार ववश्वकमााले जनही ५लाख रूपैयााँ निद र सम्मानपर प्रदान 
िनुाभएको तथयो।त्यसैिरी नपेाल प्याराग्लाइतडङ संघलाई पतन रू ५लाख निद परुस्कारबाट सम्मान िररयो 
भने मखु्य प्रशिक्षक योिेि भट्टराईलाई रू ३ लाख र सहायक प्रशिक्षक सानोबाब ुसनुारलाई रू १ लाख ५० 
हजार निद परुस्कार र सम्मानपरबाट प्रदान िररयो।साथै प्याराग्लाइतडङ खेलका व्यवस्थापक िैलेन्त्द्र 
राउतलाई सम्मानपर प्रदान िररयो। 

राविय खेलकुद पररषदका सदस्यसशिव श्री केिबकुमार ववष्टको अध्यक्षतामा भएको सम्मान कायाक्रममा प्रमखु 
अतततथ माननीय यवुा तथा खेलकुद मन्त्री जितबहादरु सनुार ववश्वकमााले पदक ववजेता खेलाडीले रािको नाम 
राख्न सफल भएकोमा नेपाल सरकारका तफा बाट हाददाक बधाई तथा उच्ि सम्मान व्यक्त िदै अब सबै नेपाली 
खेलाडीलाई उच्ि मनोबलका साथ खेल्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लातिपरेको र त्यसका लाति 
खेलके्षरमा ववद्यमान ववकृतत र समस्याहरूको समाधानमा मन्त्रालय िशम्भरताका साथ लातिरहेको बताउन ु
भयो।खेलके्षरको ववकासका लाति खेलकुद के्षरसम्बद्ध तनकायहरू, खेल संघहरू र खेलाडीहरू तनरन्त्तर 
वक्रयािील भई पारदशिाता र साझा सङ्कल्पका साथ अिातड बढ्न पने समय आएको बताउन ुभयो। 
कायाक्रममा माननीय सांसद जीवनराम शे्रष्ठ, माननीय सांसद तलुसा थापा र पूवा सांसद श्री जीवनबहादरु 
िाहीले पदक ववजेता खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई हाददाक बधाई ज्ञापन िनुाभयो।कायाक्रममा यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालयका सशिव श्री मोहनकृष्ण सापकोटाले ऐततहातसक कीततामान राखी रािलाई पदक ददलाउन 
सफल भएकोमा प्याराग्लाइतडङ वटमका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई मन्त्रालयको तफा बाट बधाई ज्ञपान िदै 
अब नेपाली खेलके्षरको ववकासका लाति पूवााधार, प्रशिक्षण र प्रततयोतिताका के्षरमा नयााँ थालनी र रूपान्त्तरण 
जरूरी रहेको बताउन ुभयो।  
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