युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको
माननीय यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू र नेपालका लागि अमेररकी राजदत
ू वीच मंिलबार
शिष्टाचार भेटवाताासम्बन्त्धी प्रेस ववज्ञप्तत

यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय जगत बहादरु सन
ु ार ववश्वकमाा र नेपालका लागग अमेररकी राजदत
ू
महामहहम अल्वाइना टे प्ललजका वीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवाताा सम्पन्त्न भएको छ ।
यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको भेटवाताामा मन्त्री ववश्वकमााले मन्त्रालयले हालसम्म गरे का काम
र प्राथशमकताका योजनाका बारे मा जानकारी गराउनु भयो । 'समद्ध
ु ी नेपाली' भन्त्ने राप्ष्िय
ृ नेपाल, सख
सङ्कल्प परू ा गना खेलकुद क्षेरको ववकास हुनप
ु ने बताउँ दै मन्त्री ववश्वकमााले यसका लागग आफूले काम
थालेको बताउनभ
ु यो । खेलकुदका साथै उहाँले आवश्यक पने भौततक पव
ू ााधार संघ, प्रदे ि र स्थानीय
तहमा तनमााण गने, खेलाडीहरुको क्षमता अशभववृ द्ध गदै उनीहरुलाई खेल क्षेरमै भववष्य सतु नप्श्चत हुने
वातावरण तयार गने काममा मन्त्रालय लागेको बताउनभ
ु यो । राष्ि तनमााणका लागग यव
ु ाहरु मेरुदण्ड
भएको हुँदा उनीहरुको क्षमता अशभववृ द्ध गरी पररचालन गने योजनामा मन्त्रालय रहे को बताउँ दे मन्त्री
ववश्वकमााले यव
ु ा पररचालन र खेलक्षेरको ववकासका लागग मन्त्रालय अमेररकी सरकारसँग सहकाया गना
इच्छुक रहे को समेत वताउनभ
ु यो ।
सो अवसरमा महामहहम राजदत
ु टे प्ललजले नेपालको ववकासमा अमेररका सधैँ सहयोगी रहे को र आगामी
हदनमा पतन अमेररकाको साथ रहने बताउनभ
ु यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सहकाया नभए पतन
शिक्षा स्वास््य र उजाा लगायतका क्षेरमा सहयोग गदै आएको बताउँ दै राजदत
ू टे प्ललजले मन्त्रालयले
बनाएको योजना परू ा गना वैदेशिक सहायता र तनजी क्षेर र सरकारका बीच साझेदारी गनुा पने
वताउनभ
ु यो । साथै उहाँले यसका लागग आवश्यक कानन
ु हरु तनमााण गनप
ुा ने सझ
ु ाव हदनभ
ु यो ।
दत
ु ावासले यव
ु ा पररषद् वनाएर यव
ु ाहरुको नेतत्ृ व ववकासमा काम गरररहे को वताउँ दै राजदत
ु टे प्ललजले
मन्त्रालयसँग सहकाया हुन सक्ने बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री ववश्वकमााले कानन
ु हरु संसोधन गने क्रममा रहे को बताउँ दै राजदत
ु ले हदएका
सझ
ु ाव

सम्बोधन

गने

बताउनभ
ु यो

।

सो

अवसरमा

नेपालको

ववकास

प्रक्रक्रया

र

लोकतन्त्रको

सढ
ु ृ ढीकरणमा अमेररकी सरकारले गरे को सहयोगको मन्त्री ववश्वकमााले प्रिंसा गनभ
ुा यो भने राजदत
ु
टे प्ललजले नेपालको ववकास, सि
ु ासन र लोकतन्त्रलाई सदृ
ु ढ पाना अमेररका तनरन्त्तर सहयोग गने
बताउनभ
ु यो। साथै राजदत
ू ले खेल पव
ू ााधार ववकासमा सावाजतनक तनजी साझेदारी र ववदे िी लगानी (FDI)

ल्याउन नेपालले ऐन कानन
संिोधन गरी लगानीमैरी वातावरण गरे मा अमेररकी लगानीकताालाई
ु
सहकाया गना सहज हुने कुरा बताउनु भयो।
भेटवातााका क्रममा मन्त्रालयका सगचव श्री मोहन कृष्ण सापकोटाले संघीय ढाँचा अनस
ु ार कानन
ु र
नीततहरू अद्यावगधक गने, दक्ष जनिप्क्त ववकास गने, यव
ु ा तथा खेलकुदको क्षेरमा नयाँ इनोभेसनलाई
स्थान हदने तथा सि
ु ासन र प्रववगध मैरी मन्त्रालय बनाउने जस्ता योजना प्राथशमकतामा रहे को र
राप्ष्िय यव
ु ा पररषद्सँग यव
ु ाका क्षेरमा सहकाया हुनसक्ने बताउनभ
ु यो । भेटवाताा २०७५ जेठ ९ गते
यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यक
ू ो कायाकक्ष, शसंहदरबारमा भएकोगथयो।

महे न्त्र पौड्याल
उपसगचव एवं सहायक प्रवक्ता

