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मेडाललयन कोष

कार्यक्रमको बारेमा

मेडालिर्न कोष स्थानीर् व्यवसार्ीद्वारा स्थापना गररएको हो जसिे 

आलथयक लवकास लवस्तार गनय कुशि कार्यबि चालहन्छ भने्न कुरा 

पलहचान गरेका लथए। हािसािी, इस्टनय बैंकिे एक उले्लखनीर् 

रकमको र्ोगदान गरेको छ जसिे आगामी तीन बषयसम्म थप 

पुरस्कारहरु लदन सक्षम गनेछ। र्ो कोषको िक्ष्य, लवशेष गरर नु्य 

ह्याम्स्पार्रमा व्यवसार्को उच्च आवश्यकताको िालग आलिकाररक 

व्यवसालर्क वा प्रालवलिक कार्यक्रमहरुमा समावेश हुन चाहने 

व्यक्तिहरुिाई सहर्ोग गनुय हो।

कसिे आवेदन गनुयपछय

मेडालिर्न कोषिे कुनै पलन आलिकाररक व्यवसालर्क वा प्रालवलिक 

कार्यक्रमहरुमा समावेश हुने जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरुिाई पलन 

उनीहरु थप रोजगारमुखी हुन सहर्ोग गनयको िालग छात्रवृलत प्रदान 

गदयछ। वा अन्य उन्नत लडग्री कार्यक्रमहरुमा अध्यर्नरत 

लवध्याथीहरु र्ोग्य छैनन्

एक उमे्मदवारिे सामुदालर्क किेज, व्यवसालर्क लवद्यािर्, 

व्यापाररक लवद्यािर्, तालिमको अवलिमा काम वा अटोमोलटभ 

प्रलवलि, प्लाक्तबिंग, लहलटिंग, लनमायण, उन्नत उत्पादन, कम्स्युटर 

ममयत, आलद जस्ता अन्य छोटो-अवलिको तालिम कार्यक्रममा 

सहभागी हुने र्ोजना बनाइरहेको हुनसक्छ।

मेडालिर्न कोषिे र्स्ता आवेदकहरुिाई प्राथलमकता लदन्छ जसिे:

 प्लाक्तबिंग, इिेक्तरिकि, लनमायण, मेलशनरी, वा अन्य उच्च 

आवश्यकताका व्यवसार् जस्ता परम्परागत उत्पादन 

व्यवसार् अपनाइरहेका छन्,

 जोसँग उनीहरुको लशक्षािे उनीहरुको रोजगार र 

क्याररर्रको िक्ष्यिाई कसरी सहर्ोग गछय भनेर पष्ट दृलष्ट 

छ,

 जोसँग कम वा नगण्य अन्य लशक्षा वा तालिमका 

अवसरहरु छन्,

 जसिे उनीहरुको लशक्षा कार्यक्रममा लवत्तीर् प्रलतबद्धता 

गरेका छन्।

र्ोग्यताहरु

मेडालिर्न कोषिे र्स्ता व्यक्तिहरुिाई सहर्ोग गनय इचु्छक छ 

जसिे:

 उनीहरुको तालिमको िक्ष्य लनिायरण गनय र पूरा गनय हाँक्न 

सक्छन्

 उनीहरुिे छनौट गरेको अध्यर्नको सिंकार्मा प्रलतपिाय र 

प्रलतबद्धता देखाउँछन्

 नु्य ह्याम्स्पार्रका वैि लनवासी हुन्।

आवेदन गनु तपाईंलाई के आवश्यक छ

 तपाईिंको रोजगारको इलतहास,

 पलछल्लो ५ बषयमा गररएका कुनै पलन तालिमका गे्रडहरु।

कलहिे आवेदन गने

मेडालिर्न कोषमा आवेदन गनय कुनै अन्तिम लमलत छैन। बषयको 

कुनै पलन समर्मा मेडालिर्न कोषको िालग आवेदनहरु स्वीकार 

गररन्छन्। प्रते्यक चार देक्तख छ हप्तामा लनणयर्हरु गररन्छन्। 

आवेदकहरुिाई लनर्लमत पत्राचारद्वारा लनणयर्को जानकारी गराइन्छ।

आवेदन कहाँ पठाउने 

पुरस्कारहरु

र्ो एक प्रलतपिायत्मक कार्यक्रम हो। सबै आवेदकहरुिाई पुरसृ्कत 

गनय पर्ायप्त कोष छैन। सामान्यतर्ा हामीहरु आवेदन गनेहरु मधे्य 

५०% िाई पुरसृ्कत गछौं।

पुरस्कार कसरी प्रदान गररन्छ

र्लद तपाईिंिे पुरस्कार प्राप्त गनुयभएमा, तपाईिंिे एक पुरस्कारको चेक 

तपाईिंको पुरस्कार पत्रको साथमा दुई हप्ता लभत्र पठाइने आशा गनय 

सकु्नहुन्छ। िेरै जसो अवस्थामा तपाईिंको पुरस्कार चेक तपाईिं र 

तपाईिंिे र्ोजना गनुय भएको तालिम कार्यक्रमिाई सह-भुिानी 

गररनेछ।

थप जानकारीको िालग

र्लद तपाईिंिाई र्ो आवेदन वा मेडालिर्न कोषको बारेमा कुनै 

लजज्ञासाहरु छन् भने, कृपर्ा फाउणे्डशनको लवद्याथी सहर्ोग 

कार्ायिर्को मा फोन गनुयहोस् वा 

मा इमेि गनुयहोस्। 
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