
एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 
       टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौं 

      पदपरू्ति सम्वजधी सचूना 

     प्रथिपटक प्रकान्ित न्िन्तिः २०७६/०९/०६ 
 

यस कम्पनीिाई सीन्ित अवन्धको िान्ग आवश्यक भएका इन्जिन्नयिहरु अल्पकािीन इन्जिन्नयिको रुपिा 

बढीिा ६ (छ) िन्हनाको िान्ग पदपूर्ति गननिपने भएकोिे दहेाय बिोन्िि योग्यता पनगेका इच्छनक नेपािी 

नागरिकहरुिाई सूचना प्रकान्ित भएको न्िन्तिे १५ ददनन्भत्र यसै सूचनासाथ उपिव्ध Job Application Form  

िार्ि त् िात्र दिखास्त पेि गननिहुन आव्हान गरिजछ । िीत नपनगी, म्याद नाघी वा  दिखास्तसाथ अन्नवायि 

रुपिा संिग्न गननिपने कागिात संिग्न नभई पेि हुन आएको दिखास्त उपि कन नै कािवाही गरिने छैन । यसपूवि 

कम्पनीबाट प्रकान्ित न्वज्ञापन बिोन्िि न्नयनक्त भएका अल्पकािीन (६ िन्हना अवन्धका) इन्जिन्नयिहरुिे 

यस सूचना बिोन्ििको पदहरुिा दिखास्त ददन पाउने छैनन् ।  

क्र.

स.ं. 

पद तह पदसखं्या जयनूति योग्यता 

 १. न्सन्भि इन्जिन्नयि ७ ६ )छ (   सम्वन्जधत इन्जिन्नयरिङ्ग न्वषयिा स्नातक उत्तीर्ि 
 

२. इिेन्रट्रकि इन्जिन्नयि ७ ६ )छ (   सम्वन्जधत इन्जिन्नयरिङ्ग न्वषयिा स्नातक उत्तीर्ि 

३. िेकान्नकि  इन्जिन्नयि ७ ४ )चाि (   सम्वन्जधत इन्जिन्नयरिङ्ग न्वषयिा स्नातक उत्तीर्ि 

४. न्ियोिेरटक तथा सभे इन्जिन्नयि ७ ४ )चाि (  सम्वन्जधत इन्जिन्नयरिङ्ग न्वषयिा स्नातक उत्तीर्ि 

दिखास्त साथ पेि गननिपन ेकागिातहरुिः  

हािसािै न्खन्चएको पासपोटि साइिको र्ोटो (१ प्रन्त), व्यन्क्तगत न्वविर् (Resume), िैन्िक योग्यताको 

प्रिार्पत्र, कायािननभव प्रिार्पत्र,  सम्बन्जधत न्वषयको तािीिको प्रिार्पत्र  ि नेपािी नागरिकताको प्रिार्पत्र,  

न्वदिेी संस्थािा अध्ययन गिेका उम्िेदवािहरुि ेसम्बन्जधत न्नकायबाट आरू्ि ेप्राप्त गिेको योग्यताको सिकिता 

न्नधाििर् गिाएको सक्कि प्रिार्पत्रहरुको Scan Copy  । 

दिखास्त ददने प्रकृया: यसै सूचनासाथ उपिव्ध Job Application Form  िार्ि त् िात्र दिखास्त पेि गनि  

सदकनेछ ।् 

पिीिाको दकन्सििः संन्िप्त सूची (Short List) तथा अजतवािताि (संन्िप्त सचूीिा पनि सर्ि उम्िेदवाििाई िात्र 

वेवसाइटिा सूचना प्रकािन गिी अजतवािताििा बोिाइनेछ) । 

पिीिाको न्िन्त तथा स्थान: कम्पनीको वेवसाइटिा पन्छ प्रकािन गरिनेछ ।   

किाि अवन्धिः बढीिा ६ (छ) िन्हना ।    

तिव भत्ता: कम्पनीको हाि कायि तह ७ (सात) विाविको िनरु तिवस्केि ि स्थानीय भत्ता ।   

नोटिः कन नै उम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा न्िन्खत रुपिा आर्ैं वा अजय व्यन्क्तद्वािा 

प्रभान्वत गिेिा वा गनि िगाएिा त्यस्तो उम्िेदवाििाई स्वत: अयोग्य घोषर्ा गनि सदकनेछ । एनइए 

इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडको संस्थापक संस्थाहरु कननै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य िहकेो त्यस्तो 

कम्पनीिा कायिित उम्िेदवािहरुिे अजतवािताि पिीिािा उपन्स्थत हुुँदा कायिित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी 

छोडी अजयत्र गएिा आपन्त्त निहकेो पत्र (No Objection Letter) अन्नवायि रुपिा पेि गननिपनेछ । आवेदन 

Online िार्ि त् िात्र न्िइने व्यवस्था गरिएको हुुँदा अन्जति ददन सावििन्नक न्बदा पिेिा सोही कािर्िे 

सियावन्ध थप गरिनेछैन ।         

कििचािी छनौट कन्िटी 

एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 

https://forms.gle/doiinP7fDXiZKTdk8

