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पदपूनति सम्बन्जि सूचना 
प्रकान्ित नमनत २०७५/०१/३१ 

यस कम्पनीमा रिक्त िहेको देहायबमोन्िमका पदहरुमा खलु्िा प्रनतयोनिताद्धािा किाि ननयनु्क्त िनुि पने भएकािे देहाय 
बमोन्िम योग्यता पिेुका इच्छुक नेपािी नािरिकहरुबाट सूचना प्रकान्ित भएको नमनतिे १५ ददन नभत्र कम्पनीको 
कायािियमा आइपगु्ने ििी दिखास्त आह्वान िरिएको छ । दिखास्त इमेिबाट वा कम्पनीको कायािियमा पेि िनि 
सककने छ । रित नपिुी, म्याद नाघी वा  दिखास्तसाथ अननवायि रुपमा संग्िन िनुिपने काििात संग्िन नभई पेि 
हनु आएको दिखास्त उपि कुनै कािवाही िरिने छैन । 

क्र.स. पद 
तह / 
समहु 

माि पद 
संख्या 

जयूनतम िैन्िक योग्यता 

१.  इन्जिननयि 
(इिेन्रट्रकि) 

७ / प्रा. २ सम्बन्जित नबषयमा स्नातक (इन्जिननयरिङ्ग) उनतर्ि / स्नातक  वा 
स्नातककोत्ति तहमा नबन्िष्ट शे्रर्ीमा उनतर्ि ििेकािाई ग्राह्यता  

२.  वाताविर् कवद्  ७ / प्रा. १ सम्बन्जित नबषयमा स्नातकोत्ति (वाताविर् कवज्ञान) उनतर्ि / स्नातक  
वा  स्नातककोत्ति तहमा नबन्िष्ट शे्रर्ीमा उनतर्ि ििेकािाई ग्राह्यता  

३.  न्ियोिोन्िस्ट ७ / प्रा. १ सम्बन्जित नबषयमा स्नातककोत्ति (न्ियोिोिी वा न्ियोिोन्िकि 
इन्जिननयरिङ्ग)  उनतर्ि / स्नातक  वा स्नातककोत्ति तहमा नबन्िष्ट 
शे्रर्ीमा उनतर्ि ििेकािाई ग्राह्यता  

४.  प्रिासन अनिकृत ७ / प्र. १ स्नातकोत्ति उनतर्ि ििी कम््यटुि सञ्चािनसम्बन्जि १ मकहनाको 
तानिम प्राप्त 

५.  िेखा अनिकृत  ७ / प्र. १ स्नातकोत्ति उनतर्ि (बान्र्ज्य िास्त्र बा ब्यापाि प्रिासन कवषयमा) ि  
कम््यटुि सञ्चािन सम्बन्जि १ मकहनाको तानिम प्राप्त  

६.  ड्राफ्टम्यान / 
नसनभि 
सपुिभाइिि 

५ / प्रा. २ नसनभि इन्जिननयरिङ्ग वा ड्रान्फ्टङ नबषयको प्राकवनिक प्रकवर्ता तह 
(Diploma/IE) उनतर्ि वा  प्राकवनिक प्रवेन्िका परििा किा उनतर्ि भई 
CTEVT संबजिन संस्थाबाट सम्बन्जित कवषयमा ग्रडे (तह) ४ को 
दिताको प्रमार्पत्र प्राप्त ।  

दिखास्त साथ पेि िनुि पने काििातहरुहािसािै न्खन्चएको पासपोटि साइिको फोटो (१ प्रनत ),व्यन्क्तित कवविर् (Resume), 

िैन्िक योग्यताका प्रमार्पत्रको प्रनतनिकप , कायािनभुवप्रमार्पत्रको प्रनतनिकप  सम्बन्जित कवषयको तानिमका प्रमार्पत्रको प्रनतनिकप  
ि नेपािी नािरिकताको प्रमार्पत्रको प्रनतनिकप । इन्जिननयि पदहरुको हकमानेपाि इन्जिननयरिङ्ग परिषद् मा दताि भएको प्रमार्पत्रको 
प्रनतनिकप । कवदेिी संस्थामा अध्ययन ििेका उम्मेदवािहरुिे सम्बन्जित ननकायबाट आफूिे प्राप्त ििेको योग्यताको समकिता 
ननिाििर् ििाएको प्रमार्पत्र । 

दिखास्त ददन ेस्थान तथा ठेिानाएनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनीको कायाििय टे्रड टावि थापाथिी काठमाण्डौ वा  

इमेिhr@neaec.com.np 

परििाको ककनसमसामकुहक छिफि तथा अजतिवाताि  

परििाको नमनत तथा केजरकम्पनीको वेवसाइट www.neaec.com.np मा पनछ प्रकान्ित िरिने छ ।  

कािाि अवनिएक वषि 
नोट संन्िप्त सूचीमा पिेका उम्मेदवािहरुिाई मात्र निन्खत परििाका िानि सम्पकि  िरिनेछ । 

छनौट उपसनमनत 

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी नि. 


