
 

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौं 
पदपूनति सम्वजधी सूचना 

प्रथि पटक प्रकान्ित निनतिः २०७६/०२/०४ 

 

यस कम्पनीिा रिक्त िहेको देहाय बिोन्ििका पदहरुिा खिुा प्रनतयोनिताद्धािा किाि सेवािा ननयनु्क्त िनुिपने भएकोिे देहाय 
बिोन्िि योग्यता पिेुका इच्छुक नपेािी नािरिकहरुबाट सूचना प्रकान्ित भएको निनतिे १५ ददननभत्र कम्पनीको कायािियिा 
आइपगु्न ेििी दिखास्त आह्वान िरिएको छ । दिखास्त इिेिबाट वा कम्पनीको कायािियिा पेि िनि सककन ेछ । िीत 
नपिुी, म्याद नाघी वा  दिखास्तसाथ अननवायि रुपिा संिग्न िनुिपने काििात संिग्न नभई पेि हनु आएको दिखास्त उपि 
कुनै कािवाही िरिन ेछैन ।  

क्र.सं. पद तह पदसंख्या जयूनति योग्यता 
 

ग्राह् यता 
 

थप 
ग्राह्यता 

१ 
Chief/Director (Soil and 
Rock Lab) Geotech 
Specialist  

९ १ सम्वन्धित ववषयमा 
स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 
भई ९ वषण वा 
स्नातक गरी १२ 
वषणको अनुभव प्राप्त 
गरेको  

Rock Mechanical मा दक्षता 
प्राप्त 

 

२ Structure 
Engineer/Expert/Specialist 
(Dam/Power 
house/Tunnel/Trans 
Towers) 

७ १ सम्वन्धित 
ववषयमा स्नातक 
तह उत्तीर्ण गरेको 

स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा 
ववशिष्ट श्ररे्ीमा उत्तीर्ण 
गरेकालाई वविेष ग्राह्यता  
ददइनेछ । 

Tower & 
Substation 

को Civil 

Structure 

मा कायण 
गरेकोलाई 
थप 
प्राथशमकता  

३ Geotech Engineer/Expert 
(Geotech/Rock)  

७ १ सम्वन्धित 
ववषयमा स्नातक 
तह उत्तीर्ण गरेको 

स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा 
ववशिष्ट श्ररे्ीमा उत्तीर्ण 
गरेकालाई वविेष ग्राह्यता  
ददइनेछ । 

 



४ Hydropower Engineeri ७ २ जलश्रोत/हाइड्रोशलक 
इन्धजशनयररङ्ग वा 
शसशभल ववषयमा 
स्नातक तह उत्तीर्ण  

हाइड्रोपावर आयोजनाको 
दिजाइन कायण गरेकोलाई 
अनुभव बमोन्जम साथै स्नातक 
वा स्नातकोत्तर तहमा ववशिष्ट 
श्ररे्ीमा उत्तीर्ण गरेकालाई वविेष 
ग्राह्यता  ददइनेछ । 

 

५ Hydraulic Engineer ७ १ सम्वन्धित 
ववषयमा स्नातक 
तह उत्तीर्ण गरेको 

धयुमेररकल मोिशलङ्गमा दक्षता 
र अनुभव प्राप्त गरेकोलाई 
अनुभव बमोन्जम साथै स्नातक 
वा स्नातकोत्तर तहमा ववशिष्ट 
श्ररे्ीमा उत्तीर्ण गरेकालाई वविेष 
ग्राह्यता ददइनेछ । 

 

६ Civil Engineer (General) ७ १ शसशभल 
इन्धजशनयररङ्गमा 
स्नातक तह उत्तीर्ण 
 

जलववद्युत आयोजनाको दिजाइन 
गरेकोलाई अनुभव बमोन्जम 
साथै स्नातक वा स्नातकोत्तर 
तहमा ववशिष्ट श्ररे्ीमा उत्तीर्ण 
गरेकालाई वविेष ग्राह्यता 
ददइनेछ ।  

 

७ Cost Estimator                     
(Civil Engg.) 

७ १ शसशभल 
इन्धजशनयररङ्गमा 
स्नातक तह उत्तीर्ण 
 

जलववद्युत आयोजनामा Rate 

Analysis र Cost estimator 

को अनुभव र दक्षता प्राप्त 
गरेकोलाई अनुभव र दक्षता 
बमोन्जम साथै स्नातक वा 
स्नातकोत्तर तहमा ववशिष्ट 
श्ररे्ीमा उत्तीर्ण गरेकालाई वविेष 
ग्राह्यता ददइनेछ ।  

 

८ Contract Engineer ७ १ सम्वन्धित 
ववषयमा स्नातक 
तह उत्तीर्ण गरेको 

जलववद्युत आयोजनामा ठेक्का 
सम्झौता सम्वधिी कायण 
गरेकोलाई अनुभव बमोन्जम 
साथै स्नातक वा स्नातकोत्तर 
तहमा ववशिष्ट श्ररे्ीमा उत्तीर्ण 
गरेकालाई वविेष ग्राह्यता 
ददइनेछ ।  

 



९ Surveyor ५ १ शसशभल वा सभ े
इन्धजशनयररङ्गमा 
प्रववर्ता प्रमार्पत्र 

वा दिप्लोमा तह 
उत्तीर्ण 
 

जलववद्युत आयोजनाको सभमेा 
१ वषण भधदा 
बढी कायण गरेको अनुभवलाई 
वविेष 

ग्राह्यता ददइनेछ । 

 

१० Drilling Supervisor  ४ १ सम्वन्धित 
ववषयको प्राववशिक 
प्रवेशिका परीक्षा 
कक्षा वा एसएलसी 
उत्तीर्ण भई  
CTEVT  वा 
सम्वधिन प्राप्त 
संस्थाबाट 

सम्वन्धित 
ववषयमा ग्रेि (तह) 
३ को 
दक्षताको प्रमार्पत्र 
प्राप्त वा सम्वन्धित 
ववषयमा ६ 
मदहनाको तालीम 
गरी १ वषणको 
अनुभव प्राप्त । 

 

दड्रशलङमा १ वषण भधदा बढी 
कायण 
गरेको अनुभवलाई वविेष 
ग्राह्यता ददइनेछ । 

 

११ Technician Mechanical २ १ १० कक्षा उत्तीर्ण 
भई CTEVT 
सम्वधिन 

प्राप्त संस्थाबाट 
सम्वन्धित 
ववषयमा ग्रेि                                                
(तह) २ को 
दक्षताको प्रमार्पत्र 
प्राप्त वा 
सम्वन्धित 
ववषयमा ६ 
मदहनाको तालीम 

गरी १ वषणको 
अनुभव प्राप्त 

 

दड्रशलङ वा वकण िप वा 
पावरहाउसमा १ 
वषण भधदा बढी कायण गरेको 
अनुभवलाई 

वविेष ग्राह्यता 

 

 

दिखास्त साथ पिे िनुिपने काििातहरुिः  
हािसािै न्खन्चएको पासपोटि साइिको फोटो (१ प्रनत), व्यन्क्तित कवविण (Resume), िैन्िक योग्यताका प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, कायािनभुव प्रिाणपत्रको 
प्रनतनिपी, सम्बन्जधत कवषयको तािीिका प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी  ि नपेािी नािरिकताको प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, नपेाि इन्जिननयरिङ्ग परिषदिा आवद्धता 



भएको प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, कवदेिी संस्थािा अध्ययन ििेका उम्िेद्वािहरुिे सम्बन्जधत ननकायबाट आफूिे प्राप्त ििेको योग्यताको सिकिता ननधाििण 
ििाएको प्रिाणपत्र । 

दिखास्त ददन ेस्थान तथा ठेिानािः एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनीको कायाििय, टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौंिा दताि ििाएि वा PDF File बनाएर Upload  

गरी कम्पनीको आशिकाररक इमेल ठेगाना: hrneaec@gmail.com िा सिेत पठाउन सककनछे ।  

पिीिाको ककनसििः तह ९ को हकिा प्रस्ततुीकिण (Presentation) ि अजतवािताि (Interview) 

 तह ७ ि सो भजदा तल्िो पदहरुिा संन्िप्त सूची (Short List)¸ सामूदहक छलफल (Group Discussion) तथा अजतवािताि  (Interview) 

पिीिाको निनत तथा स्थान: कम्पनीको वेवसाइटिा पनछ प्रकािन िरिनछे ।   
किाि अवनधिः १ वषि   
सेवा सकुवधा: कम्पनीको ननयिानसुाि 
नोटिः कुनै उम्िेद्वाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आफैं  वा अजय व्यन्क्तद्वािा प्रभाकवत ििेिा वा िनि ििाएिा त्यस्तो 
उम्िेद्वाििाई स्वत: अयोग्य घोषणा िनि सककनछे । एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको संस्थापक संस्थाहरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य 
िहेको त्यस्तो कम्पनीिा कायिित उम्िेद्वािहरुिे अजतवािताि पिीिािा उपन्स्थत हुुँदा  कायिित कम्पनीबाट िािी िरिएको कम्पनी छोडी अजयत्र िएिा 
आपन्ि निहेको पत्र (No Objection Letter) अननवायि रुपिा  पिे िनुिपनेछ । 

 

     
कििचािी छनौट कनिटी 

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
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एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौं 
पदपूनति सम्वजधी सूचना 

प्रथि पटक प्रकान्ित निनतिः २०७६/०२/०४ 
यस कम्पनीिाई सीनित अवनधको िानि आवश्यक भएको इन्जिननयिहरु अल्पकािीन इन्जिननयिको रुपिा ६ िकहनाको िानि पदपूनति िनुिपने भएकोिे 
देहाय बिोन्िि योग्यता पिुकेा इच्छुक नपेािी नािरिकहरुबाट सूचना प्रकान्ित भएको निनतिे १५ ददननभत्र कम्पनीको कायािियिा आइपगु्न ेििी 
दिखास्त आह्वान िरिएको छ । दिखास्त इिेिबाट वा कम्पनीको कायािियिा स्वयं उपन्स्थत भई पिे िनि सककनछे । िीत नपिुी, म्याद नाघी वा  
दिखास्तसाथ अननवायि रुपिा संिग्न िनुिपने काििात संग्िन नभई पिे हनु आएको दिखास्त उपि कुनै कािवाही िरिन ेछैन ।  

क्र.सं. पद पदसंख्या जयूनति योग्यता ग्राह् यता 
 

  

१ 

 

नसनभि इन्जिननयि 
 

६ (छ)  
सम्वन्जधत कवषयिा प्रथि शे्रणीिा 
स्नातक उिीणि 

स्नातकोिि ििेको¸ कवन्िष्ट शे्रणीिा उिीणि ििेको ि 
सम्वन्जधत िते्रको अनभुव भएको 

२ इिेन्रट्रकि 
इन्जिननयि 

 

८ (आठ)  
सम्वन्जधत कवषयिा प्रथि शे्रणीिा 
स्नातक उिीणि 

स्नातकोिि ििेको¸ कवन्िष्ट शे्रणीिा उिीणि ििेको ि 
सम्वन्जधत िते्रको अनभुव भएको 

३ िेकाननकि  
इन्जिननयि 

 

४ (चाि)  
सम्वन्जधत कवषयिा प्रथि शे्रणीिा 
स्नातक उिीणि 

स्नातकोिि ििेको¸ कवन्िष्ट शे्रणीिा उिीणि ििेको ि 
सम्वन्जधत िते्रको अनभुव भएको 

४ न्ियोिेकटक तथा 
सभे इन्जिननयि 

 

२ (दईु)  
सम्वन्जधत कवषयिा प्रथि शे्रणीिा 
स्नातक उिीणि 

स्नातकोिि ििेको¸ कवन्िष्ट शे्रणीिा उिीणि ििेको ि 
सम्वन्जधत िते्रको अनभुव भएको 

दिखास्त साथ पिे िनुिपने काििातहरुिः  
हािसािै न्खन्चएको पासपोटि साइिको फोटो (१ प्रनत), व्यन्क्तित कवविण (Resume), िैन्िक योग्यताका प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, कायािनभुव प्रिाणपत्रको 
प्रनतनिपी, सम्बन्जधत कवषयको तािीिका प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी  ि नपेािी नािरिकताको प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, नपेाि इन्जिननयरिङ्ग परिषदिा आवद्धता 
भएको प्रिाणपत्रको प्रनतनिपी, कवदेिी संस्थािा अध्ययन ििेका उम्िेद्वािहरुिे सम्बन्जधत ननकायबाट आफूिे प्राप्त ििेको योग्यताको सिकिता ननधाििण 
ििाएको प्रिाणपत्र । 

दिखास्त ददन ेस्थान तथा ठेिानािः एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनीको कायाििय, टे्रडटावि थापाथिी, काठिाडौंिा दताि ििाएि वा PDF File बनाएर 
Upload  गरी कम्पनीको आशिकाररक इमेल ठेगाना: hrneaec@gmail.com िा सिेत पठाउन सककनछे ।  

पिीिाको ककनसििः संन्िप्त सूची (Short List) तथा अजतवािताि   
अजतवाितािको निनत तथा स्थान: कम्पनीको वेवसाइटिा पनछ प्रकािन िरिनछे ।   
किाि अवनधिः अनधकति ६ िकहना  
सेवा सकुवधा: कम्पनीको तह ७ विाविको िरुु तिव ि स्थानीय भिा  
नोटिः कुनै उम्िेद्वाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आफैं  वा अजय व्यन्क्तद्वािा प्रभाकवत ििेिा वा िनि ििाएिा त्यस्तो 
उम्िेद्वाििाई स्वत: अयोग्य घोषणा िनि सककनछे । एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको संस्थापक संस्थाहरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य 
िहेको त्यस्तो कम्पनीिा कायिित उम्िेद्वािहरुिे अजतवािताि पिीिािा उपन्स्थत हुुँदा  कायिित कम्पनीबाट िािी िरिएको कम्पनी छोडी अजयत्र िएिा 
आपन्ि निहेको पत्र (No Objection Letter) अननवायि रुपिा  पिे िनुिपनेछ । 

 

     
   कििचािी छनौट कनिटी 

                                                                            एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
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