फुटबल खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहहत सम्मान-पत्र प्रदान गररएको प्रततवेदन
माल्ददभ्स फुटबल सं घको आयोजनामा माल्ददभ्सको मालेमा अक्टोबर १ दे ल्ख १६ २०२१,
(तदनुसार तमतत २०७८ असोज १५ दे ल्ख ३० गते) सम्म सम्पन्न १३ औ ं सं स्करणको साफ
च्याल्म्पयनल्िप (South Asian Football Federation Championship-2021 SAFF) मा नेपाली राहिय
फुटबल हटम उपहवजेता हुन सफल भएकाले नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयबाट सम्माननीय

प्रधनमन्त्त्री श्री िेर बहादुर दे उवाज्यूको प्रमुख आततथ्यतामा तमतत २०७८ पौष ०६ गते २३ जना
खेलाडीहरुलाई जनही रु. ५ लाख, प्रल्िक्षकहरुलाई जनही रु. ३ लाख सहहत सम्मान-पत्र र
अहफतसयलहरुलाई सम्मान-पत्रद्वारा सम्मान गने कायय सम्पन्न भयो ।
उक्त काययक्रमको अध्यक्षता माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्त्री श्री महेश्वर जंग गहतराज (अथक)

ज्यूबाट भएको तथयो भने उक्त काययक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयका सल्िव डा. दामोदर रे ग्मीद्वारा
उपल्स्थत प्रमुख अतततथ लगायतका उपल्स्थत महानुभावहरुलाई स्वागत गनुय भएको तथयो । काययक्रमको
सं िालन मन्त्त्रालयका सहसल्िव श्री हवष्णुराज ढकालज्यूले गनुय भएको तथयो । उक्त काययक्रम

व्यवस्थापनमा मन्त्त्रालयबाट उपसल्िव महे न्त्र सुवेदी, उपसल्िव िाल्न्त्त बहादुर वस्नेत, िाखा अतधकृत

प्रतमला खरे ल, कानून अतधकृत सं तगता महजयन, कम््युटर अपरे टर श्रीकृष्ण खकुरे ल, कम््युटर अपरे टर
मनोज कुमार महतोको सहभातगता रहे को तथयो । उक्त काययक्रममा एन्त्फा अध्यक्ष श्री कमाय तिररङ

िेपायज्यूले एन्त्फाको तफयबाट काययक्रमका प्रमुख अतततथज्यू र अतततथज्यूहरुलाई मायाको ल्िनो समेत
प्रदान गरर काययक्रम सम्पन्न भएको ।

राहिय फुटबलका हटमका खेलाडी तथा प्रल्िक्षक तथा अहफतसयलहरुको हववरण
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