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नेपाल सरकार 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

राष्ट्रिय यवुा प्रततभा सम्मान सम्बन्त्धी सूचना 
 

प्रकाशित तमततिः २०७४/०४/११ 

 

यस मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष  प्रदान गररने राष्ट्रिय यवुा प्रततभा सम्मान चाल ुआ.व.२०७४।०७५ का लातग देहाय बमोशिमका यवुा तथा यवुाले नतेतृ्व गरेका 
संस्थाहरु छनौट भएको ब्यहोरा सम्वद्ध सबैको िानकारीका लातग अनरुोध छ।छनौट हनु ुभएका यवुा तथा संस्थाहरुका सम्बन्त्धमा सम्मान प्रदान नगनष पने कुनै कारण 
भए तमतत २०७४ श्रावण १३ गते तभर यस मन्त्रालयमा तलशखत रुपमा तनवेदन गनुषहनु सम्बशन्त्धत सवैको िानकारीका यो सूचना प्रकशित गररएको छ। 

 
 

क्र.सं. यवुा प्रततभा/उद्यमीको नामथर ठेगाना प्रदेि
नं. 

ष्ट्रवधा/क्षेर छनौट गनष पने आधार 

1 चोरी शिकारी तनयन्त्रण यवुा पररचालन अतभयान 
सञ्जाल, बर्दषया, (अध्यक्ष श्री हेमन्त्त आचायष, उमेरिः 
२९ वर्ष 

ठाकुरबाबा न.पा.  ९ 
शिवपरु हात्तीसार  बर्दषया 

5 वातावरण संरक्षण, 
यवुा पररचालन 

 वातावरण संरक्षणमा योगदान परुषयाएको 
 थारू मौतलक संस्कृततको संरक्षण र प्रवद्धषनमा योगदान 

गरेको ।  

२ एग्रो मनाङ कम्पनी (श्री समराि गरुुङ्, उमेरिः 
३६ वर्ष 

भाताषङ, तिसाङ गाउँपातलका 
१, मातथल्लो मनाङ् 

4  कृष्ट्रर् र पयषटन 
 

 नेपालको उच्च ष्ट्रहमाली हावापानी अनकुुल व्यावसाष्ट्रयक 
स्याउ खेती, 

 एग्रो टुररिम ष्ट्रवकासमा नया ँआयाम थपकेो ।  

३  ष्ट्रविेर् स्कुल तथा पनुस्थापना केन्त्र, कामनपा 
परुानो तसनामंगल (श्री सष्ट्रवता उप्रतेी,  
उमेरिः ३३ वर्ष 

कामनपा ३५ 
परुानो तसनामंगल, काठमािौँ 

३ मानवसेवा/शिक्षा  अष्ट्रटिम भएका बालबातलकाकोसेवा र सीप ष्ट्रवकास 
 ष्ट्रविेर् प्राथतमकताको समूहका व्यशिको सििीकरण 

४ श्री फुवाष तेशन्त्िङ् िेपाष  
उमेरिः २९ वर्ष 

गौरीिंकर गाउपातलका ९, 
दोलखा 

3 सहातसक कायषिः 
सगरमाथा आरोहण 

 सगरमाथा आरोहणमा कीततषमान कायम 
 पयषटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयले सन ्२०११को 

Honorary Goodwill Ambassador भई योगदान गरेको  
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5 श्री रोष्ट्रहत भण्िारी  उमेरिः ३३ वर्ष सनु्त्राबती २ दोलखा (हाल 
मध्यपरु तथमी नपा ७, 
गठ्ठाघर भिपरु) 

3 लेखन तथा 
परकाररता 

 सकारात्मक सोच सष्ट्रहतको ष्ट्रवकास अतभयन्त्ताको भतूमका 
खेलेको 

 तसिषनात्मक लेखनद्वारा यवुा वगषमा सकारात्मक सोंचको 
ष्ट्रवकास गनष भतूमका तनवाषह गरेको  

 
6 श्री तसकन्त्दरकुमार ठाकुर  (हाम्रो सैलनु, 

कालोपलु, काठमािौँ) 
उमेरिः २८वर्ष 

कचोवाष गाष्ट्रवस १, बारा 2 उद्यमशिलता  उच्च िैशक्षक योग्यता हातसल गरेर िैलनु सञ्चालनमाफष त 
यवुाहरूमा श्रमप्रतत सम्मान र उत्प्ररेणा िगाउन ेकायष गरेको    
 

७ श्री वसन्त्त कुमार िाही (शस्प्रङ व्याचलर िाही) 
Young Medical Research Team Leader 

उमेरिः २१वर्ष 

 
 खािाचक्र नपा १, 
कालीकोट 

6 नयाँ खोि र 
आष्ट्रवष्कार 
(स्वास््य क्षेर) 

 अनसुन्त्धानमा तनरन्त्तर लागरे स्वास््य सम्वन्त्धी ष्ट्रविेर् 
उपकरण अन्त्वेर्णमा ष्ट्रक्रयाशिल भएको ।  

 यस्तो उपकरणको नेपाल स्वास््य अनसुन्त्धान पररर्दमा 
प्रदिषन गरी थप पररमािषनमा लागकेो पाइएको  

८ श्री राम ुखरी उमेरिः २० वर्ष गौरीिंकर गाउपातलका ३ 
दोलखा 

3 नयाँ खोि र 
आष्ट्रवष्कार(इशन्त्ितनय
ररङ क्षेर) 
 

 इशन्त्ितनयररङ ष्ट्रवर्यमा खोिी कायषमा लागकेो  
 मशल्टवकष र मेशिन तनमाषण गरी प्रदिषन गरेको  
 सानै उमेरमा वैज्ञातनक आष्ट्रवष्कार र अन्त्वेर्णको क्षेरमा 

तनरन्त्तर ष्ट्रक्रयाशिल  

९ श्री सीता राना थारू (कल्पना तसलाइ केन्त्र) 
Wheelchair User, खटु्टा लतारेर हात टेकेर ष्ट्रहंड्न े
उमेरिः ३३वर्ष 

बेलौरी न.पा. ६ कञ्चनपरु 7 उद्यमशिलता (     
ष्ट्रविेर् 
प्राथतमकताकोसमूहको 
यवुा) 

 पशिमको थारु समदुायबाट िारीररक अपाङ्गता भएर पतन 
उद्यमिील बनेर फरक क्षमता लगायतका यवुालाई प्ररेणा र 
मनोबल बढाउनमा योगदान पयुाषएको ।  

1० श्री ष्ट्रविाल राई,   
उमेरिः २६ वर्ष 
(ष्ट्रविाल कृष्ट्रर् फमष, ष्ट्रवताषमोि) 

 ष्ट्रवताषमोि न.पा.  १०, 
झापा 

1 कृष्ट्रर्/उद्यम उद्यमिीलताको  माध्यद्वारा यवुाहरूलाई स्वदेिमै रोिगारीका 
अवसर देखाउने उदाहरणीय कायष गरेको,  

 


