अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता एिं राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया काययिमको
प्रततिेदन
क. परृ टभुशमिः
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक बर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक कायिक्रम अन्त्तर्ित वजेट उपशीर्िक नं
३४३००१०२ मा प्रस्ताव र्रिएको अन्त्तिाष्ट्रिय पदक र्वजेता एवं िाष्ट्रिय स्तिका खेलाडी तथा प्रशशक्षकहरुसँर्
अन्त्तिक्रक्रया कायिक्रम बबशिन्त्न चिणको सम्बष्ट्न्त्ित ननकायहरुको प्रनतननर्िहरुको िाय सुझाव तथा छलफलको
आिािमा तय र्रिएको र्थयो । यस कायिक्रमको लार्र् िाष्ट्रिय खेलकुद परिर्द नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी ि
शसस्र प्रहिी वल जम्मा ४० जना खेलाडी, माननीय यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रीजयू, श्रीमान ् सर्चवज्य,ू
सहसर्चवज्यूहरु तथा मन्त्रालयका अन्त्य कमिचािीहरु समेतको उपष्ट्स्थनत िहने र्िी करिव ९० जनाको लार्र्
कायिक्रम तय र्रिएको र्थयो । बतिमान समयमा कोशिड १९ को सुिक्षा मापदण्डको पालन हुने र्िी कायिक्रममा
संचालन र्रिएको र्थयो ।
ख. काययिमको उदे श्यिः
अन्त्तिक्रक्रयाको माध्यम वाट खेल क्षेरमा खेलाडीहरुले िोर्ेका समस्याहरु तथा सफल खेलाडी हुनको लार्र्
र्रिनु पने प्रयत्न तथा ब्यष्ट्ततत्व र्वकासको लार्र् खेलाडीहरुमा उत्प्रेिणा जर्ाउने िहे को र्थयो ।
ग. काययिम सञ्चालन भएको शमतत, स्थान र काययताशलकािः
१. मिम िः २०७८ िंमिर ७ ग े ।
२. स्थानिः युवा

था खेलकुद िन्त्रालयको िभाहल मिं हदरबार, काठिाण्डौ ।

३. काययक्रि िरःिः मबहान ११.00 दे खख. ४ बजे िम्ि
४ .अध्यक्ष ािः डा. दािोदर रे ग्िीज्यू, युवा

था खेलकुद िन्त्रालय ,िखिव

६ .प्रिुखआम थ्य ािः
•

िाननीय युवा

था खेलकुद िन्त्री श्री िहे श्वर जंग गह राज (अथक)

अम मथहरु
•

डा. किल प्रिाद पोख्रेल, ववष्णुराज ढकाल िहिखिव िन्त्रालय

•

राजेश उप्रे ी िशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, िशस्त्र प्रहरी वल नेपाल

•

िहािेनानी िुनाल बस्ने , िहािेनानी, नेपाली िेना

•

भर

•

शा.अ. िन्त्र कुिार राई राविय खेलकुद पररषद्

•

काययक्रििा िहभागी हुन ु भएका खेलाडीहरु लगाय का उपखस्थ

शाह, प्रहरी मनरीक्षक, नेपाल प्रहरी

िहानुभावहरु

७. स्वाग

िन ब्य/ काययक्रि िं योजक: डा. किल प्रिाद पोख्रेल, िहिखिव युवा

८. काययक्रि िं िालन : उपिखिव श्री शाखन्त्

था खेलकुद िन्त्रालय

बहादुर वस्ने

९. राविय गानिः िािुवहक
१०. पररिय काययक्रि र श्रीिान िखिवज्यू बाट िन ब्य िवह

प्रखशक्षकलाई अन्त् वक्रयया काययक्रि िञ्चालन

अन्त् वक्रयया काययक्रिःिः 1१.30 बजे दे खख 1. ३० िम्ि
•

राजेश उप्रे ी िशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, िशस्त्र प्रहरी वल नेपाल

•

िहािेनानी िुनाल बस्ने , िहािेनानी, नेपाली िेना

•

भर

•

िन्त् ोषी श्रे ष्ठ, खेलाडी अन्त् रायविय एथ्लेवटक्ि ।

िहभागी खेलाडीका

शाह, प्रहरी मनरीक्षक, नेपाल प्रहरी

र्य वाट खेलकुद िम्बन्त्धिा मबद्यिान ििस्या

था ििाधानका उपायहरु िम्बन्त्धिा

िन ब्य
•

राजेश उप्रे ी िशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, िशस्त्र प्रहरी वल नेपाल

•

िहािेनानी िुनाल बस्ने , िहािेनानी, नेपाली िेना

•

भर

•

िन्त् ोषी श्रे ष्ठ, खेलाडी अन्त् रायविय एथ्लेवटक्ि ।

शाह, प्रहरी मनरीक्षक, नेपाल प्रहरी

अन्त् वक्रयया काययक्रि पश्चया

ििापन काययक्रििा अनुभमु

था खेलकुद िन्त्री िहे श्वर जंग गह राज (अथक)

•

िाननीय युवा

•

श्रीिान िखिवज्यू बाट िन ब्य

था मनदे शन िवह

खाजाःिः ददउँिो २.४५
घ. काययिममा उपष्ट्स्थत सहभागीहरुको बििरणिः
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कल्पना परियाि

ङ. काययिम सञ्चालन बिध िः
कायिक्रम सञ्चालनको क्रममा प्रवचन, छलफल ि अनि
ु व आदानप्रदान लर्ायत र्ुनासो समेतको प्रस्तनु त
लर्ायत पुणि रुपमा अन्त्तिक्रक्रयालाई जोड ददइएको र्थयो ।
च. अन्तरक्रियाको िममा उठे का मुलभुत समस्याहरु र समा ानका उपायहरुिः
समस्याहरुिः

•

ब्यबसानयक खेलाडीको रुपमा िदह अन्त्य पेशा नअपनाई जीवन ननवािह र्नि नसक्रकएको अवस्था ।

•

खेलाडी उत्पादनको लार्र् आवश्यक प्रशशक्षण केन्त्र लर्ायतका अन्त्य आवश्यक पूवाििािहरुको
अप्रयािप्तता ।

•

आर्थिक स्रोतको अपयािप्तताको कािण कनतपय बबश्व स्तिमा चचािमा आएका खेलहरुको बबकास हुन
नसकेको साथै खेलाडीहरु पनन उत्पादन हुन नसकेको ।

•

खेलाडीले खेलप्रनतयोर्र्तामा नै बढी समर्पित हुनु पिे को कािण िोजर्ािीका अवसिहरुमा समावेशी
प्राविान अनुरुपको सकिात्मक बबिेदको दायिामा समेदटन नसकेको अवस्था िहे को ।

•

अन्त्तिाष्ट्रिय प्रनतयोर्र्ताहरुमा सक्षम खेलाडीहरु छनौटमा बस्तुननरट कायिप्रक्रक्रयाको अिाव िहे को ।

•

र्ाउँ मा िहे का सम्िाबबत खेलाडीहरुको प्रनतिा बबकास हुन नसकेको ।

•

खेलकुद प्रनतयोर्र्तामा लर्ाताि खेलाडीहरुलाई आिाम र्नि नै नददई खेलाउने कायि समेत िएको
जसले र्दाि घाइते हुने सम्िावना बढे को ।

•

ताइतवान्त्दो किाते जस्ता ब्यष्ट्ततर्त खेलहरुको बबकास तथा त्यस्ता खेलहरुको उत्थानमा सामुदहक
खेलको जस्तो हुन नसकेको ।

•

योजनाबद्ध क्रकशसम वाट खेलको बबकास हुनु पनेमा सो निएको ।

•

खेलकुद बबकास ऐन बाट समेत समस्या ननस्केको, खेल संघहरु ि सिकाि बीच दन्त्द बढे को ।

•

ताईतवान्त्दो ि किाते खेलको बबकासको लार्र् संस्थार्त सयन्त्रको अिाव ।

•

ब्यष्ट्ततर्त खचिमा समेत अन्त्तिाष्ट्रिय र्ेममा जानु पने अवस्था ।

•

खेलकुद एकेडेमी ि High Altitude Training Centre को अिाव िहे को ।

समस्या सम ानका लाधग आिश्यक सुझािहरुिः

•

खेलाडी तथा खेलकुद क्षेरमा िहे का समस्याहरुको समािानको लार्र् खेलकुद परिर्द ि खेल संघका
पदार्िकािीहरुलाई सँर्ै िाखी छलफल र्नुि पने आवश्यकता िहे को ।

•

खेलकुद सम्बन्त्िी कायिक्रमहरुमा कपोिे ट हाउस ि शमडडया समेतलाई समावेश र्नुि पने ।

•

खेलाडीहरुको जीवन पयिन्त्त वीमा र्रिने ब्यबस्थामा जोड ददनु पने ।

•

खेलाडीहरुले शैक्षक्षक तथा एकेडेशमक बबकासमा जोड ददई प्रनतसपिािमा सक्षम िहन जोड ददने ।

•

खेलाडीहरुले खेल क्रक्रयाकलापमा उर्चत लर्ाव िाखी पण
ु ि अनुशासनमा िही सदै व अशिप्रेरित हुन
प्रयत्नशील िहने ।

•

खेल संघमा खेलाडीहरुको सहिार्र्तालाई प्रिावकािी बनाई खेलाडीको दहतमा ननणिय र्िाउनु पने
वाताविणको शसजिना र्िाउन आवश्यक पहल र्रिने ।

•

तीन र्विार्ीय दटम नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी ि सशस्र प्रहिीबललाई पनन िाष्ट्रिय तथा अन्त्तिािष्ट्रिय
प्रनतयोर्र्ता आयोजना हुँदाको वखत खेलाडीहरुलाई प्रोत्शाहन र्निको लार्र् थप SEED MONEY
को व्यवस्था नेपाल सिकाि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट र्नि पने ।

छ. तनश्कर्यिः
अन्त्तिाष्ट्रिय पदक र्वजेता एवं िाष्ट्रिय स्तिका खेलाडी तथा प्रशशक्षकहरुसँर् अन्त्तिक्रक्रया कायिक्रम बाट
खेलकुदका क्षेरमा समर्पित िएका खेलाडीहरुको खेल प्रनतको लर्ावलाई अझ प्रिावकािी वनाउन उत्प्रेिणा
शमल्ने िएकोले यस्ता कायिक्रमहरु संचालन र्रिनु आवश्यक िहे को छ । सफल खेलाडीले र्िे का प्रयत्न तथा
असफलतालाई आत्मसात र्दै आफुमा िएका कमी कम्जोिीहरुलाई सुिाि र्िी ियिता पुवक
ि अवशिलाई
सदप
ु योर्मा बदल्ने कलाको नवप्रवेशी खेलाडीहरुलाई सञ्चाि र्िाउनु पनन खेलकुद र्वकासको क्षेरमा
अपिीहायिता िहे कोले पनन अन्त्तिक्रक्रया कायिक्रम सञ्चालन र्रिनु पदि छ । प्रस्तुत कायिक्रममा पनन ब्यपक
अन्त्तिक्रक्रया िै खेलकुद क्षेरमा बबद्यमान िहे का समस्याहरुको समेत उजार्ि िएकोले आर्ामी ददनमा
खेलकुद क्षेरको नीनत तजम
ुि ा र्निमा समेत यस कायिक्रमको योर्दान िहने अपेक्षा र्नि सक्रकन्त्छ ।

प्रनतवेदन पेश र्ने
उप सर्चव महे न्त्र सव
ु ेदी
शाखा अर्िकृत प्रशमला खिे ल
कम्प्युटि अपिे टि श्रीकृरण खकुिे ल

काययिमका केही झलकहरु

