
 

                      एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 

ट्रेडटावि थापाथिी, काठिाडौं 

पदपरू्ति सम्वजधी सचूना 

पनु: प्रकान्ित न्िन्तिः २०७६/०६/१६ 

 
 

यस कम्पनीिा रिक्त िहकेो देहायको पदिा खुिा प्रन्तयोन्गताद्वािा किाि सेवािा न्नयुन्क्त गनुिपने भएकोिे देहाय बिोन्िि 

योग्यता पुगेका इच्छुक नेपािी नागरिकहरुबाट न्िन्त २०७६/०६/३० गतेन्भत्र कम्पनीिा हाडिकपी दताि गिेि वा  

कम्पनीको आन्धकारिक इिेि: hrneaec@gmail.com िा प्राप्त हुनेगिी पुन: दिखास्त आह्वान गरिएको छ । दिखास्त 

पेि गदाि आवेदक स्वयंको आन्धकारिक इिेि िार्ि त् पेि गनुिपनेछ ।  िीत नपुगी,  म्याद नाघी वा  दिखास्तसाथ 

अन्नवायि रुपिा संिग्न गनुिपने कागिात संिग्न नभई पेि हुन आएका दिखास्तहरु उपि कुनै कािवाही गरिने छैन । 

यसपूवि Geotech Specialist  तह ९ पदका िान्ग प्रस्तुन्तकिण तथा अजतवाितािका िान्ग छनौट (Short List)  गरिएको 

न्सर्ारिस ि तत् पश्चातका सूचना तथा पिीक्षा कायिक्रिहरु यसै सूचनाद्वािा िद्द गरिएको सिेत िानकािी गिाइजछ ।  

 

क्र.स.ं पद तह पदसखं्या जयनूति योग्यता 

 

ग्राह््यता 

  

१ Geotech 
Specialist  

९ १ सम्वन्जधत न्वषयिा स्नातक गिी १२ वषिको कायािनुभव प्राप्त 

गिेको वा सम्वन्जधत न्वषय (न्ियोटेक) िा स्नातकोत्ति उत्तीणि 

गिेकाको हकिा स्नातक पन्छको ९ वषिको कायािनुभव प्राप्त  

गिेको । 

Rock Mechanics 

िा दक्षता प्राप्त 

 

दिखास्तसाथ पिे गनुिपने कागिातहरुिः  

हािसािै न्खन्चएको पासपोटि साइिको र्ोटो (१ प्रन्त), व्यन्क्तगत न्वविण (Resume), िैन्क्षक योग्यताका प्रिाणपत्रको 

प्रन्तन्िपी, कायािनुभव प्रिाणपत्रको प्रन्तन्िपी,  नेपािी नागरिकताको प्रिाणपत्रको प्रन्तन्िपी¸ न्वदेिी संस्थािा अध्ययन 

गिेका उम्िेदवािहरुिे सम्बन्जधत न्नकायबाट आरू्िे प्राप्त गिेको योग्यताको सिकक्षता (न्वद्यावारिन्ध बाहके) न्नधाििण 

गिाएको  प्रिाणपत्र । नयााँ आवेदक ि पूवि दिखास्त पेि गिेका आवेदकहरुिे सिेत आफ्नो िैन्क्षक उपान्ध, सम्वन्जधत 

न्वषयको िहकेो भने्न न्सर्ारिसपत्र पेि गनिहुन सिेत सून्चत गरिजछ ।   
 

दिखास्त ददने ठेगानािः एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडको कायाििय, ट्रेडटावि थापाथिी, काठिाडौंिा कायाििय 

सिय (सावििन्नक न्बदा बाहके) न्भत्र दताि गिाएि तथा कम्पनीको आन्धकारिक इइइइ इइइइइइ: 

hrneaec@gmail.com िा  म्यादैन्भत्र िुनसुकै सियिा पन्न दिखास्त  पेि गनि सदकनेछ ।  
 

पिीक्षाको दकन्सििः संन्क्षप्त सूची (Short List) को छनौट¸ प्रस्तुतीकिण (Presentation) ि अजतवािताि (Interview) 

(आवेदकहरुिध्येबाट संन्क्षप्त सूचीिा पनि सर्ि उम्िेदवािहरुिाई िात्र प्रस्तुतीकिण ि अजतवाितािको िान्ग बोिाइनेछ)  
 

पिीक्षाको न्िन्त तथा स्थान: कम्पनीको वेवसाइटिा पन्छ प्रकािन गरिनेछ ।   

किाि अवन्धिः १ वषि   

सवेा सनु्वधा: कम्पनीको न्नयिानुसाि 

 

 

 

 

नोटिः  

(क) यसपूवि न्िन्त २०७६/०६/०३ िा प्रकान्ित पदपूर्ति सम्वजधी सूचना बिोन्िि आवेदन ददएका उम्िेदवािहरुबाट 

प्राप्त भएका दिखास्तहरुिाई यथावत कायि िाखी एकिुष्ठ रुपिा िूल्याङ्कन गरिनेछ । यस पदको िान्ग  

न्निहरुिे पुन: दिखास्त पेि गनुिपने छैन । 
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(ख) कुनै उम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा न्िन्खत रुपिा आर्ैं वा अजय व्यन्क्तद्वािा प्रभान्वत गिेिा 

वा गनि िगाएिा त्यस्तो उम्िेदवाििाई स्वत: अयोग्य घोषणा गनि सदकनेछ ।  

(ग) एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडको संस्थापक संस्थाहरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य िहेको त्यस्तो 

कम्पनीिा कायिित उम्िेदवािहरुिे अजतवािताि पिीक्षािा उपन्स्थत हुाँदा कायिित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी 

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

 

कििचािी छनौट तथा न्सर्ारिस उपसन्िन्त    

  एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


