
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
       टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौं 
      पदपूनति सम्वजधी सूचना 

     प्रथिपटक प्रकानित निनतिः २०७६/०८/२४ 
 

यस कम्पनीिा रिक्त िहेको देहाय बिोन्ििका पदहरुिा खुिा प्रनतयोनगताद्वािा किाि सेवािा ननयुक्तक्त गनुिपने भएकोि े
देहाय बिोन्िि योग्यता पगुेका इच्छुक नेपािी नागरिकहरुबाट सूचना प्रकानित भएको निनतिे १५ ददननभत्र 
कम्पनीिा प्राप् त हुनेगिी  दिखास्त आह्वान गरिएको छ । सूचनािा उपिव्ध गिाइएको Weblink िा उपिव्ध  Job 

Application Form  िार्ि त ्िात्र दिखास्त पिे गनि सदकनेछ । िीत नपुगी, म्याद नाघी वा  दिखास्तसाथ अननवायि 
रुपिा संिग्न गनुिपने कागिात संिग्न नभई पेि हुन आएको दिखास्त उपि कुनै कािवाही गरिने छैन ।  

क्र.स.ं पद तह पदसखं्या जयनूति योग्यता 
 

ग्राह् यता 
  

 
1 

 
Sr. Mechanical 

Engineer 

 

 
      9 

 

 
1 

सम्वन्जधत क्तवषयिा स्नातक गिी १२ वषिको 
कायािनुभव प्राप् त गिेको वा सम्वन्जधत 
क्तवषयिा स्नातकोत्ति (इन्जिननयरिङ्ग) उत्तीर्ि 
गिेकाको हकिा स्नातक पनछको ९ वषिको 
कायािनुभव प्राप् त गिेको । 

- 

 
 

2 

 
 

Senior 
Environmentalist 

 
 
 

8 

 
 
 

1 

सम्वन्जधत क्तवषयिा स्नातक गिी ८ वषिको 
कायािनुभव प्राप् त गिेको वा सम्वन्जधत 
क्तवषयिा स्नातकोत्ति उत्तीर्ि गिेकाको हकिा 
स्नातक पनछको ५ वषिको कायािनुभव प्राप् त 
गिेको ।  

 

स्नातक वा 
स्नातकोत्ति 
तहिा क्तवनिष्ट 
श्ररे्ीिा उत्तीर्ि 

 
 
 

3 

 
 

Sr. Civil  Engineer 

 
 
 

8 

 
 
 

1 

सम्वन्जधत क्तवषयिा स्नातक गिी ८ वषिको 
कायािनुभव प्राप् त गिेको वा सम्वन्जधत 
क्तवषयिा स्नातकोत्ति उत्तीर्ि गिेकाको हकिा 
स्नातक पनछको ५ वषिको कायािनुभव प्राप् त 
गिेको ।  

 

स्नातक वा 
स्नातकोत्ति 
तहिा क्तवनिष्ट 
श्ररे्ीिा उत्तीर्ि 

 
4 

 
Account Officer 

 
6 

 
1 

स्नातकोत्ति तह उत्तीर्ि (वान्र्ज्य िास्त्र वा 
व्यापाि प्रिासन क्तवषयिा) ि कम्प्युटि 
सञ्चािन सम्वजधी १ िदहना तािीि               
प्राप् त  । 

स्नातक वा 
स्नातकोत्ति 
तहिा क्तवनिष्ट 
श्ररे्ीिा उत्तीर्ि 

5 Surveyor  
5 

   
 1 

सम्वन्जधत क्तवषयको प्राक्तवनधक प्रक्तवर्ता तह 
(Diploma/IE) उत्तीर्ि ।  

- 

    6 Senior Office Assistant    
4 

 
1 

१२ कक्षा उत्तीर्ि ि कम्प्युटि सञ्चािन 
सम्वजधी १ िदहना तािीि प्राप् त । 

- 

 

7 

Technician Civil 

(Discharge/Sediment) 

 
4 

 
2 

सम्वन्जधत क्तवषयको प्राक्तवनधक प्रवेनिका 
पिीक्षा कक्षा वा एसएिसी उत्तीर्ि ।  

- 

 

 

 

 

 



दिखास्त साथ पेि गनुिपन ेकागिातहरुिः  
हािसािै न्खनचएको पासपोटि साइिको र्ोटो (१ प्रनत), व्यक्तक्तगत क्तवविर् (Resume), िनै्क्षक योग्यताका प्रिार्पत्र, 

कायािनुभव प्रिार्पत्र, सम्बन्जधत क्तवषयको तािीिका प्रिार्पत्र  ि नेपािी नागरिकताको प्रिार्पत्र,  इन्जिननयरिङ्ग 
पदहरुको सजदभििा नेपाि इन्जिननयरिङ्ग परिषदिा आवद्धता भएको प्रिार्पत्र,  क्तवदेिी संस्थािा अध्ययन गिेका 
उम्िेदवािहरुिे सम्बन्जधत ननकायबाट आरू्िे प्राप् त गिेको योग्यताको सिकक्षता ननधाििर् गिाएको प्रिार्पत्रको 
Scan Copy  । 
दिखास्त ददने प्रकृया: सूचनािा उपिव्ध गिाइएको Link: https://drive.google.com/open?id=1yyn7fFLaCo-

fW3BKyk9OojWexBUL9W98bQC3xrs0Q44 िा उपिव्ध Job Application Form  िार्ि त ् िात्र दिखास्त पेि गनि  
सदकनेछ ।  
पिीक्षाको दकनसििः  
(क)  तह ८ ि ९ को पदहरुिा संन्क्षप्त सूची (Short List)¸  प्रस्तुतीकिर् (Presentation) ि अजतवािताि (Interview)¸  
(ख)  तह ७ ि सो भजदा तल्िो पदहरुिा संन्क्षप् त सूची (Short List)¸ सािूदहक छिर्ि (Group Discussion) तथा 

अजतवािताि (Interview) 

पिीक्षाको निनत तथा स्थान: कम्पनीको वेवसाइटिा पनछ प्रकािन गरिनेछ ।   
किाि अवनधिः १ वषि   
सेवा सकु्तवधा: कम्पनीको ननयिानुसाि 
नोटिः कुनै उम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आर्ैं  वा अजय व्यक्तक्तद्वािा प्रभाक्तवत 
गिेिा वा गनि िगाएिा त्यस्तो उम्िेदवाििाई स्वत: अयोग्य घोषर्ा गनि सदकनेछ । एनइए इन्जिननयरिङ्ग 
कम्पनी निनिटेडको संस्थापक संस्थाहरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य िहेको त्यस्तो कम्पनीिा कायिित 
उम्िेद्वािहरुि ेअजतवािताि पिीक्षािा उपन्स्थत हुुँदा कायिित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी छोडी अजयत्र गएिा 
आपक्तत्त निहेको पत्र (No Objection Letter) अननवायि रुपिा पेि गनुिपनेछ । 
 

 

कििचािी छनौट कनिटी 
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

 

https://drive.google.com/open?id=1yyn7fFLaCo-fW3BKyk9OojWexBUL9W98bQC3xrs0Q44
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