
 

नेपाल सरकार  

युवा तथा खलकुद म�ालय 

िसंहदरबार,काठमा�ौको तफ� बाट 

अ�रा�ि�� य �रमा पदक �ा� खेलाडी तथा अिफिसयल र खेल प�कारह�को स�ान समारोहका स�भ�मा जारी 
ग�रएको  

�ेस   िव��� 

आज िमित २०७६ �ावण ८ गते बुधबारका िदन माननीय युवा तथा खेलकुद म�ी �ी जगत बहादुर सुनार िव�कमा�को अ��तामा                   
म�ालयको सभाहल िसंहदरबार, काठमा�ौमा एक भ� समारोहको आयोजना गरी अ�रा�ि�� य खेलकुद �ितयोिगतामा पदक             
�ा� खेलाडी, अिफिसयल एवम् खेलकुद प�कारह�लाई स�ािनत गरीयो । उ�स�ान काय��ममा राि�� य खेलकुद प�रषदका               
उपा��, म�ालयका सिचव, सहसिचव, अ�खल नेपाल फुटबल संघ ए�ाका अ�� एवम् खेलाडी र प�कारह�को उ�े�               
उप��थित   रहेको   िथयो   ।  

स�ान काय��ममा खेलाडी, अिफिसयल र प�कार गरी ज�ा ५० जना नगद पुर�ार र स�ान प� सिहत स�ािनत �नुभएको                  
िथयो । स�ािनत खेलाडीह�को तफ� बाट आ�ना भनाई रा�दै नेपाली मिहला फुटबल संघकी क�ान नेरी थापाले स�ान गनु�                 
भएकोमा म�ालय प�रवारलाई ध�वाद �ापन गद� उ� स�ानले खेलाडीह�लाई उ�ाह �ा� भएको र आगामी िदनमा               
आफूह�को   खेलको   �र   अझ   वृ��द   गन�   �ितव�दता   समेत   ��   गनु�   भएको   िथयो   । 

ए�ा अ�� कमा� िछरीङ शेपा�ले आ�नो म�� रा�े �ममा नेपालको नाम अ�रा�ि�� य �रमा उचो रा� सफल खेलाडीलाई                 
स�ान गरी खेलाडी, �िश�क एवम् अिफिसयलह�को हौसला बढाएकोमा मा. म�ी�ू लगायत सम� म�ालय प�रवारलाई              
ध�वाद   ��   गनु�   भएको   िथयो   । 

म�ालयका सिचव �ी कृ� �साद देवकोटाले पुर�ृत सबैलाई बधाई िदनु�ँदै यस पुर�ारलेआगामी १३औं सागमा थप रा�ो गन�                  
हौसला खेलाडीह�लाई �ा� होस् भ�े शुभे�ाका साथमा कुनै पिन देशलाई अ�रा�ि�� य जगतमा िचनाउने राजनीित� पिछ               
खेलाडीह�   नै   भएको   िवचार   ��   गनु�   भएको   िथयो   । 

उ� काय��ममा रा खे प का उपा�� �ी िपता�र ितिम��नाले स�ािनत सबैलाई बधाई र शुभकामना ��गद� पदक �ा�                   
खेलाडीलाई स�ान गन� केही िढलो भए तापिन खेलाडी एवम् प�कारह�ले हामीलाई स�ान गनु�स् भ�ै िहड्नु पन� अव�थाको                 
अ� गन�का लािग काय�िविध िनमा�ण भएकोले आगामी िदनमा िढलो न�ने त� उजागर गनु� भयो । साथै १३औं सागको लािग                   
आव�क   पूवा�धार   िनमा�णका   काय�ह�   ित�ताका   साथ   िनमा�ण   भइरहेको   �होरा   समेत   अवगत   गराउनु   भयो   । 

काय��मको अ��ता ग�ररहनु भएका मा. म�ी �ी जगतबहादुर सुनार िव�कमा��ूले िविभ� अ�रा�ि�� य �रका खेल              
�ितयोिगताह�मा िवजयी भई खेल �े� माफ� त देशको ग�रमा अ�रा�ि�� य जगतमा मािथ पुर् याउन योगदान गन� स�ूण� खेलाडी,                
�िश�क,अिफिसयल एवम् खेलप�कारह�लाइ हािद�क बधाइ तथा शुभकामना िददै यस स�ान काय��मले भोिलका िदनमा पिन              
यहाँह�लाई   थप   सफलताका   लािग   उजा�   �ा�   होस्   भ�े   कामना   ��   गनु�भयो   । 

खेल �े�को उ�ान र िव�ारमा प�कार िम�ह�को योगदानको कदर ��प �दान ग�रएको खेलकुद पुर�ारले खेल               
प�का�रतालाई अझखोजमूलक र अनुस�ानमूलक बनाउन यहाँह� बीच �ित�धा� चलोस् भ�े अपे�ा रा�दै आगामी िदनमा अझ                



यो�तम प�कारह�का बीचबाट प�कार छनौट गन� पाइयोस भ�े िव�ास �� गद� वत�मान सरकार गठन भएसंगै सबै                
नाग�रकको चाहना देशमा सुशासन, समृ��द र िवकास होस् भ�े रहेको र उ�जनचाहनालाई पूरा गन� सरकार �ढ संक��त छ ।                    
खेलकुद �े�को समृ��द िबना राि�� य समृ��द अस�व �ने भएकोले खेल �े�मा नयाँ नयाँ �ितभा ज��उन् , नयाँ �ितभालाई खेल                   
�े�मा आकिष�त गन� सिकयोस भ�े हेतुले खेलाडीह�को सुर�ाका काय��मलाई वत�मान सरकारले �ाथिमकतामा राखेको             
जानकारी   िदनुभयो। 

पुर�ार कसले �ा� गन� भ�े िवषय िनण�य गन� अिधकारीको तजिवजमा भर पन� िवगतको दुभा��पूण� अव�थाको अ� गद�                 
िविधस�त त�रकाले खेलाडी स�ान गन� ल� अनु�प काय� गदा� केिह िढलो �न गएको हो तरआगामी िदनमा पुर�ारका लािग                   
प�ख�नु पन� अव�थाको अ�भएको छ । साथै खेल �े�मा कुनै िलंग, �े� वा वग�का आधारमाआगामी िदनमा कुनै पिन िवभेद ग�रने                      
छैन   भ�े   �ितव�ता   ��   गनु�भयो   । 

खेलकुद प�कार म� एवं खेलकुद प�कारह�ले खेल �े�को िवकासका लािग गनु�भएको योगदानको उ� मु�ांकन गद� खेल                
�े�का चुनौतीको पहाड फोन� �ेस जगत र म�ालयको सहकाय� आव�क रहेको कुरामा जोड िदनुभयो । सबै काय� रा� वा                   
सरकारले   मा�   गन�   स�व   छैन   तसथ�   �सको   स�ेश   सबैलाई   स�ेषण   गन�   समेत   �ेस   जगतलाइ   आवहान   गनु�भयो   । 

खेल �े�को सम� िवकासका लािग सरकार ̧ िनजी �े� एवं जसले गरेको भए पिन ��ो योगदानको सबैले �संशा गन� अ�ासको                   
थालनी गरौं यो हामी सबैको दािय� हो ।आगामी १३ओ दि�ण एिशयाली खेलमा उ�सफलता हात पान� गरी खेलाडी र �ेस जगत                      
लगायत सबैले योगदान गरौं भ�े अिपल सिहत स�ािनत �नु�ने स�ुण�मा पुन बधाइ �ापन गद� काय��मको समापन गनु� भएको                  
िथयो   । 


