महिला भललबल खेलाडी, प्रशिक्षक र अहिलियलिरुलाई नगद पुरस्कार िहित
िम्मान-पत्र प्रदान गररएको प्रलतवेदन
लमलत २०७८ माघ २१ गते प्रधानमन्त्त्री लनवाि बालुवाटारमा लमत्रराष्ट्र बं गलादे िको राजधानी ढाकामा लमलत
२०७८/०९/०६ दे शख ०९/१६ गते िम्म िं चालन भएको बं गवन्त्धु एशियन िेन्त्रल जोन महिला भललबल
च्यालेन्त्जकप- २०२१ मा नेपालको तिफबाट ििभागी नेपाली राहष्ट्रय महिला भललवल टीमले प्रथम स्थान िालिल
गरी राष्ट्रको गौरव वढाउन पुयाफउनु भएको योगदानको उच्च कदर गदै राहष्ट्रय महिला भललबल हटमका १२ जना
खेलाडीलाई जनिी रु. ५ लाख, २ जना प्रशिक्षकलाई जनिी रु. ३ लाख, १ जना अहिलियललाई रु. २ लाखका
दरले नगद पुरस्कार हवतरण तथा िम्मान गररयो । िाथै कायफक्रममा माशददभ्िको मालेमा िं चाललत िाि
च्याशम्पयनिीप-२०२१ मा नेपाली राहष्ट्रय िुटबल टीमलाई दोश्रो स्थानमा पुयाफउन ििल नेपाली राहष्ट्रय िुटबल

टीमका प्रमुख प्रशिक्षक Mr. Abdullah MFMS Almutairi र हवश्व व्याडलमन्त्टन मिािं घको पुरुष जुलनयर एकल
खेलाडीतिफ हवश्व वररयताको िीषफ स्थानमा पुग्न ििल हप्रन्त्ि दािाललाई पलन िम्मान गररएको लथयो ।
िम्माननीय प्रधानमन्त्त्री श्री िेर बिादुर दे उवा ज्यूको प्रमुख आलतथ्यता तथा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्त्री श्री
मिे श्वर जं ग गितराज (अथक) ज्यूको अध्यक्षतामा िं चाललत यि कायफक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयका िशचव
डा. दामोदर रे ग्मी ज्यूले स्वागत मन्त्तव्य व्यक्त गनुफ भएको लथयो भने कायफक्रम िं चानल मन्त्त्रालयका िििशचव डा.

कमल प्रिाद पोख्रेल ज्यूले गनुफ भएको लथयो । उक्त कायफक्रम व्यवस्थापनमा मन्त्त्रालयबाट उपिशचव िाशन्त्त बिादुर
वस्नेत, िाखा अलधकृत प्रलमला खरे ल, कम््युटर अपरे टर श्रीकृष्ण खकुरे लको ििभालगता रिे को लथयो ।

िम्मानीत िुने राहष्ट्रय महिला भललबल खेलाडी, प्रशिक्षक र अहिलियलिरुको नामावली यि प्रकारका छन् ।
१. अरुणा िािी - खेलाडी

२. मलनषा कुमारी चौधरी - खेलाडी
३ कामना हवष्ट - खेलाडी
४. लक्ष्मी चन्त्द - खेलाडी
५. उषा भण्डारी - खेलाडी
६. प्रलतभा माली - खेलाडी
७. िललना श्रे ष्ठ - खेलाडी
८. िरस्वती चौधरी - खेलाडी
९. िुलनता खड्का - खेलाडी
१०. िहिया पुन - खेलाडी

११. हक्रपा अलधकारी - खेलाडी

१२. िाशन्त्त कुमारी थारु - खेलाडी
१३. जगददि प्रिाद भट्ट - प्रमुख प्रशिक्षक
१४. भरत यादव - प्रशिक्षक

१५. ज्योलत के.िी - अहिलियल (टीम म्यानेजर)
कायफक्रमका केहि झलकिरु

प्रलतवेदक
िाखा अलधकृत प्रलमला खरे ल
क.अ. श्रीकृष्ण खकुरे ल

