
 
 
 

खेलकुदका के्षत्रमा विश्वव्यापी मान्यता अनरुुप सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनन खेलाडीहरुले खेलपूिन, खेल दौरानका समयमा 
समेत क्षणिक उते्तजना र शणि बढाउने प्रततिणन्ित औषिी  सेिन विरुद्धको सचेतना अतििृवद्ध गराउनकुा साथै आउँदै गरेको 
निौं राविय खेलकुद प्रततयोतगतालाई मध्यनजर गदै खेलकुदका के्षत्रमा Fair Play  को अििारिा अनसुार प्रततिणन्ित औषिी 
सेिन विरुद्धको अतियानलाई अगाडी बढाउन आिश्यक देणखएकोले तत्कातलन व्यिस्थापीका संसदको तमतत २०६६।१०।०७ 
गतेको बैठकबाट खेलकुदमा प्रततबणन्ित औषिी सेिन विरुद्धको अन्तरानविय अतिसन्िी UNESCO को नेपाल पक्ष राि रहेको 
छ ।  

 

World Anti-doping Agency सँग सम्पकन  र समन्िय गरी खेलकुद के्षत्रलाई अनशुासीत, गतीणशल र विश्वव्यापी मान्यता 
अनरुुप अगाडी बढाउन तमतत २०७८।८।७ मा यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीस्तरीय तनिनयानसुार 10 
सदस्यीय Anti-doping Steering Committee गठन िएको छ ।  

 

तमतत २०७८।०८।१६  गते विवहबारका ददन Antidoping Steering Committee को बैठक सतमततका संयोजक यिुा 
तथा खेलकुद मन्त्रालयका सणचिज्यूको संयोजकत्िमा िैठक बसी SARADO को आगामी िैठको सम्बन्िमा WADA सगँ 
समन्िय गने, Anti-doping सम्बन्िी एवककृत अतिलेख तयार गरी website मा राख्न ेर WADA  लाई जानकारी ददने, यस 
मन्त्रालयको खेलकुद प्रिद्धनन शाखालाई Anti-Doping हेने शाखाको समते णजम्मिेारी ददन मन्त्रालयमा तसफाररस गने र 
राविय खेलकुद पररषद्लाई Anti -doping unit स्थापना गनन िा कुनै शाखालाई यस सम्बणन्ि कायन णजम्मिेारीको लातग 
पत्रचार गनन मन्त्रालयमा तसफाररस गने गरर िैठक सम्पन्न ियो। उि सतमततमा देहाय बमोणजमका सदस्यहरु रहन ुिएको छ 
।   
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