अन्तराष्ट्रिय पदक ष्ट्रिजेता एिं राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुसँग अन्तरष्ट्रिया काययिमको प्रततिेदन
क. पृष्टभुतमिः
युिा तथा खेलकुद मन्रालयको आतथयक बर्य २०७८/७९ को िाष्ट्रर्क
य
काययिम अन्तगयत िजेट उपिीर्यक नं
३४३००१०२ मा प्रस्ताि गररएको अन्तराष्ट्रिय पदक ष्ट्रिजेता एिं राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुसँग
अन्तरष्ट्रिया काययिम तबतभन्न चरणको सम्बशन्ित तनकायहरुको प्रतततनतिहरुको राय सुझाि तथा छलफलको आिारमा
तय गररएको तथयो । यस काययिमको लातग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र िसस्त्र प्रहरी िल जम्मा ३३ जना खेलाडी,
श्रीमान् सशचिज्यू, तथा मन्रालयका कमयचारीहरु समेतको उपशस्थतत रहने गरी कररि ५० जनाको लातग काययिम
तय गररएको तथयो । बतयमान समयमा कोतभड १९ को सुरक्षा मापदण्डको पालन हुने गरी काययिममा सं चालन
गररएको तथयो ।
ख. काययिमको उदे श्यिः
अन्तरष्ट्रियाको माध्यम िाट खेल क्षेरमा खेलाडीहरुले भोगेका समस्याहरु तथा सफल खेलाडी हुनको लातग गररनु
पने प्रयत्न तथा ब्यशित्ि ष्ट्रिकासको लातग खेलाडीहरुमा उत्प्रेरणा जगाउने रहे को तथयो ।
ग. काययिम सञ्चालन भएको तमतत, स्थान र काययतातलकािः
१. तमततिः २०७८ पौर् १५ गते ।
२. स्थानिः शजल्ला समन्िय सतमततको सभाहल, िाददङ।
३. काययिम सर तबहान ११.00 दे शख. ४ बजे सम्म
४ .अध्यक्षतािः डा. दामोदर रे ग्मीज्यू, युिा तथा खेलकुद मन्रालय ,सशचि
६ .प्रमुखआततथ्यतािः
•

तनलकण्ठ नगरपातलकाका नगर प्रमुख श्री तभम प्रसाद ढुंगाना
अतततथहरु

•

प्रमुख शजल्ला अतिकारी श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल

•

तनतमत्त प्रिासष्ट्रकय अतिकृत तनलकण्ठ नगरपातलका श्री तुल बहादुर महत

•

सामाशजक ष्ट्रिकास सतमततका सं योजक श्री कल्पना रे ग्मी

•

शिक्षा ष्ट्रिकास तथा समन्िय इकाई िा.अ. कृष्ण श्रे ष्ठ

•

शजल्ला खेलकुद ष्ट्रिकास सतमततका अध्यक्ष श्री प्रताप तसं ह तामाङ

•

तनलकण्ठ नगरपातलका स्रोत व्यशि श्री मेघनाथ कोइराला

•

काययिममा सहभागी हुन ु भएका खेलाडीहरु लगायतका उपशस्थत महानुभािहरु

७. स्िागत मनतब्य/ काययिम सं योजक: महेन्र सुिद
े ी, उपसशचि युिा तथा खेलकुद मन्रालय

८. काययिम सं चालन : िाखा अतिकृत प्रतमला खरे ल
९. सहजकताय : सन्तोर्ी श्रे ष्ठ, एथलेष्ट्रटक्स अन्तरायष्ट्रिय पदक ष्ट्रिजेता खेलाडी
१०. राष्ट्रिय गानिः सामुष्ट्रहक
११. पररचय काययिम र श्रीमान सशचिज्यू बाट मनतब्य सष्ट्रहत प्रशिक्षकलाई अन्तष्ट्रियया काययिम सञ्चालन
अन्तष्ट्रियया काययिम 1१.00 बजे दे शख २. ३० सम्म
खेलकुद सम्बन्िमा तबद्यमान अिस्थाका सम्बन्िमा मनतब्य
•

नगर प्रमुख श्री तभम प्रसाद ढुं गाना

•

प्रमुख शजल्ला अतिकारी श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल

•

तनतमत्त प्रिासष्ट्रकय अतिकृत तनलकण्ठ नगरपातलका श्री तुल बहादुर महत

•

सामाशजक ष्ट्रिकास सतमततका सं योजक श्री कल्पना रे ग्मी

•

शिक्षा ष्ट्रिकास तथा समन्िय इकाई िा.अ. कृष्ण श्रे ष्ठ

•

शजल्ला खेलकुद ष्ट्रिकास सतमततका अध्यक्ष श्री प्रताप तसं ह तामाङ

•

तनलकण्ठ नगरपातलका स्रोत व्यशि श्री मेघनाथ कोइराला

अन्तष्ट्रियया काययिमको उद्घाटन सरको समापनमा मन्तव्य
•

तनलकण्ठ नगरपातलकाका नगर प्रमुखज्यू बाट मनतब्य तथा तनदे िन सष्ट्रहत अन्तष्ट्रियया काययिमको
समापन

खाजाःिः ददउँसो ३.४५
घ. काययिममा उपशस्थत सहभागीहरुको तबबरणिः
ि स

नाम थर

१

डा. दामोदर रे ग्मी

२

तभम प्रसाद ढुं गाना

३

कृष्ण प्रसाद लम्साल

४

तुल बहादुर महत

५

कल्पना रे ग्मी

६

मेघनाथ कोइराला

७

कृष्ण कुमार श्रे ष्ठ

८

प्रताप तसं ह तामाङ

९

सन्तोर्ी श्रे ष्ठ

१०

अमृत तामाङ

११

ददनेि थापा मगर

१२

नारायण तसलिाल

१३

ष्ट्रिकास कोइराला

१४

ठग बहादुर थापा मगर

१५

अमृत साउद

१६

ष्ट्रििाल बस्नेत

१७

लोकेन्र तसं ह भण्डारी

१८

तडल बहादुर राई

१९

बल बहादुर मगर

२०

महे न्र बहादुर ढुं गाना

२१

िन बहादुर गुरुङ

२२

प्रददप तगरी

२३

रष्ट्रि भण्डारी

२४

हृदय राम मुरख

२५

सुमन सेडाइ

२६

नगेन्र महतो

२७

ष्ट्रिष्णु कुमार राउत

२८

अतनि अतिकारी

२९

गौतम श्रे ष्ठ

३०

भीर्० श्रे ष्ठ

३१

सष्ट्रिन तामाङ

३२

मररयम तामाङ

३३

िंकर िमला

३४

लक्ष्मण मल्ल ठकुरी

३५

ष्ट्रिष्णु लाल श्रे ष्ठ

३६

अनन्त बहादुर नेपाली

३७

अजुन
य ठाडा

३८

जगनाथ अतिकारी

३९

करण गुरुङ

४०

प्रकाि गुरुङ

४१

सन्दे ि घले

४२

नरे न्र खड्का

४३

ष्ट्रििाल भाट

४४

राम कुमार थापा

४५

रामचन्र तगरी

ङ. काययिम सञ्चालन तबतििः
काययिम सञ्चालनको िममा प्रिचन, छलफल र अनुभि आदानप्रदान लगायत गुनासो समेतको प्रस्तुतत लगायत पुणय
रुपमा अन्तरष्ट्रियालाई जोड ददइएको तथयो ।
च. अन्तरष्ट्रियाको िममा उठे का मुलभुत समस्याहरु र समािानका उपायहरुिः
समस्याहरुिः

•

ब्यबसाष्ट्रयक खेलाडीको रुपमा रष्ट्रह अन्य पेिा नअपनाई जीिन तनिायह गनय नसष्ट्रकएको अिस्था ।

•

खेलाडी उत्पादनको लातग आिश्यक प्रशिक्षण केन्र लगायतका अन्य आिश्यक पूिायिारहरुको अप्रयायप्तता ।

•

आतथयक स्रोतको अपयायप्तताको कारण कततपय तबश्व स्तरमा चचायमा आएका खेलहरुको तबकास हुन नसकेको
साथै खेलाडीहरु पतन उत्पादन हुन नसकेको ।

•

खेलाडीले खेलप्रततयोतगतामा नै बढी समष्ट्रपत
य हुन ु परे को कारण रोजगारीका अिसरहरुमा समािेिी प्राििान
अनुरुपको सकरात्मक तबभेदको दायरामा समेष्ट्रटन नसकेको अिस्था रहे को ।

•

अन्तराष्ट्रिय प्रततयोतगताहरुमा सक्षम खेलाडीहरु छनौटमा बस्तुतनष्ट काययप्रष्ट्रियाको अभाि रहे को ।

•

गाउँ मा रहे का सम्भातबत खेलाडीहरुको प्रततभा तबकास हुन नसकेको ।

•

खेलकुद प्रततयोतगतामा लगातार खेलाडीहरुलाई आराम गनय नै नददई खेलाउने कायय समेत भएको जसले गदाय
घाइते हुने सम्भािना बढे को ।

•

ताइक्िान्दो कराते जस्ता ब्यशिगत खेलहरुको तबकास तथा त्यस्ता खेलहरुको उत्थानमा सामुष्ट्रहक खेलको
जस्तो हुन नसकेको ।

•

योजनाबद्ध ष्ट्रकतसम िाट खेलको तबकास हुन ु पनेमा सो नभएको ।

•

खेलकुद तबकास ऐन बाट समेत समस्या तनस्केको, खेल सं घहरु र सरकार बीच दन्द बढे को ।

•

ताईक्िान्दो र कराते खेलको तबकासको लातग सं स्थागत सयन्रको अभाि ।

•

ब्यशिगत खचयमा समेत अन्तराष्ट्रिय गेममा जानु पने अिस्था ।

समस्या समिानका लातग आिश्यक सुझािहरुिः

•

रािपतत रतनशशिल्ड प्रततयोतगताले खेलाडी उत्पादनको लातग महत्िपूणय भूतमका खेलेको हुन्छ । त्यसका
लातग प्रदे ि अन्तगयत ष्ट्रिद्यालयबाट आउने खेलाडीहरुलाई ष्ट्रिद्यालय स्तरमा नै प्रशिक्षण गरर आउनु पने हो
तर प्रशिक्षण नभई आएका छन् त्यस कारण प्रत्येक ष्ट्रिद्यालयमा स्पोटय शिक्षक राख्नु पने जरुरी दे शखन्छ।

•

खेलाडी तथा खेलकुद क्षेरमा रहे का समस्याहरुको समािानको लातग खेलकुद पररर्द र खेल सं घका
पदातिकारीहरुलाई सँगै राखी छलफल गनुय पने आिश्यकता रहे को ।

•

खेलकुद सम्बन्िी काययिमहरुमा कपोरे ट हाउस र तमतडया समेतलाई समािेि गनुय पने ।

•

खेलाडीहरुको जीिन पययन्त िीमा गररने ब्यबस्थामा जोड ददनु पने ।

•

खेलाडीहरुले िैशक्षक तथा एकेडेतमक तबकासमा जोड ददई प्रततसपिायमा सक्षम रहन जोड ददने ।

•

खेलाडीहरुले खेल ष्ट्रियाकलापमा उशचत लगाि राखी पुणय अनुिासनमा रही सदै ि अतभप्रेररत हुन प्रयत्निील
रहने ।

•

खेल सं घमा खेलाडीहरुको सहभातगतालाई प्रभािकारी बनाई खेलाडीको ष्ट्रहतमा तनणयय गराउनु पने िातािरणको
तसजयना गराउन आिश्यक पहल गररने ।

छ. तनश्कर्यिः
अन्तराष्ट्रिय पदक ष्ट्रिजेता एिं राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुसँग अन्तरष्ट्रिया काययिम बाट खेलकुदका
क्षेरमा समष्ट्रपत
य भएका खेलाडीहरुको खेल प्रततको लगािलाई अझ प्रभािकारी िनाउन उत्प्रेरणा तमल्ने भएकोले यस्ता
काययिमहरु सं चालन गररनु आिश्यक रहे को छ । सफल खेलाडीले गरे का प्रयत्न तथा असफलतालाई आत्मसात
गदै आफुमा भएका कमी कम्जोरीहरुलाई सुिार गरी िययता पुिक
य अििरलाई सदुपयोगमा बदल्ने कलाको निप्रिेिी
खेलाडीहरुलाई सञ्चार गराउनु पतन खेलकुद ष्ट्रिकासको क्षेरमा अपरीहाययता रहे कोले पतन अन्तरष्ट्रिया काययिम
सञ्चालन गररनु पदयछ । प्रस्तुत काययिममा पतन ब्यपक अन्तरष्ट्रिया भै खेलकुद क्षेरमा तबद्यमान रहे का समस्याहरुको
समेत उजागर भएकोले आगामी ददनमा खेलकुद क्षेरको नीतत तजुम
य ा गनयमा समेत यस काययिमको योगदान रहने
अपेक्षा गनय सष्ट्रकन्छ ।खेलाडी तयार गने तभजन के के छ ? राष्ट्रिय खेलकुद पररर्द्को र स्थानीय तहको तभजन
एउटै हुन ु पने दे शखन्छ ।

प्रततिेदन पेि गने
उप सशचि महे न्र सुिद
े ी
िाखा अतिकृत प्रतमला खरे ल
कम््युटर अपरे टर श्रीकृष्ण खकुरे ल

कार्यक्रमका केही झलकहरु

