
   एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

  टे्रडटावि¸ थापाथिी¸ काठिाडौं 
सािूहिक छिफि (Group Discussion ) िा उपन्थथत िुन आउने बािेको िरुिी सूचना  

     प्रकानित निनत: २०७६/१०/२२ 

यस कम्पनीिे ववनिजन पदका िानग खुिा प्रनतयोनगतात्िक पिीक्षाद्वािा किाि सेवािा ननयुवि गनन निनत 
२०७६/०८/२४  गते िाविय दैननक पविका ि नेपाि ववद्युत प्रानिकिण तथा यस कम्पनीको Website  िा 
ववनिजन पदिरुको पदपूनतन सम्बजिी सूचना प्रकािन गिेकोिा उि सूचना िाफन त ववनिजन पदिा आवेदन 

गनुनिुने आवेदकिरुिध्ये Short List िा पनन सफि िुनुिएका तपनिििा उन्लिन्खत उम्िेदवाििरुको देिायको 
निनत, सिय ि थथानिा सािूहिक छिफि (Group Discussion)  सञ्चािन िुने िएकोिे आफ्नो सक्कि 
प्रिाणपििरु साथै निई उपन्थथत िुनका िानग वणाननुक्रिानुसाि यो सूचना प्रकािन गरिएको छ । 
 

१. पद: Account Officer    ति: ६  िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िानग नसफारिस सखं्या: ६  
 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१. श्री अनिता श्रषे् ठ  २. श्री अरुण प्रसाद जयौपाने  ३. श्री इजद ुश्रषे् ठ 

४. श्री िीवन िण्डािी  ५. श्री दीपा पौडेि   ६. श्री ननिञ्िन िािा  
 

 

२. पद: Surveyor   ति: ५   िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िानग नसफारिस सखं्या: १० 
 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१. श्री उज्वि नगिी  २. श्री केिव नगिी  ३. श्री गुरुिाि सञ्ज्याि 

४. श्री दीपक खनाि   ५. श्री दीपेजर देवकोटा   ६. श्री िजदीप पोख्रेि  

७. श्री ििेि प्रसाद चौििी  ८. श्री िोिन कुिाि िण्डि   ९. श्री श्रीकृष्ण िण्डािी 
१०. श्री सुनीि यादव   

 

३. पद: Senior Office Assistant  ति: ४ िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िानग नसफारिस सखं्या: १० 
 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१. श्री अनिता श्रषे् ठ  २. श्री उनिनिा थापा   ३. श्री देवी अनिकािी 
४. श्री नवीन बडु  ५. श्री िािेि कुिाि साि  ६. श्री सिना दािाि 

७. श्री सववना िििनन   ८. श्री सुवणन िाि यादव  ९. श्री सुिीिा आचायन 
१०. श्री सुन्थिता दािाि   

 

  



४. पद: Technician Civil  ति: ४ िाग पदसखं्या: २  सािहूिक छिफिको िानग नसफारिस सखं्या: १० 
 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१. श्री केिव िाि जयौपाने  २. श्री ियिाि िाय  ३. श्री िीतेजर कुिाि यादव 

४. श्री निेि िोिी  ५. श्री ििेि खडायत  ६. श्री िािव चुनािा 
७. श्री िोिन कुिाि िण्डि  ८. श्री सञ्िय कुिाि िण्डि  ९. श्री सिदेव विी 
१०. श्री सुननि यादव  

 

नोटः  
(क) कुन ैउम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजििा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आफैं  वा अजय व्यविद्वािा प्रिाववत 

गिेिा वा गनन िगाएिा त्यथतो उम्िदेवाििाई थवत: अयोग्य घोषणा गनन सहकनछे । एनइए इन्जिननयरिङ्ग 
कम्पनी निनिटेडको सथंथापक सथंथािरु कुन ैअको कम्पनीको सथंथापक सदथय ििेको त्यथतो कम्पनीिा 
कायनित उम्िेदवाििरुि ेसािहूिक छिफि पिीक्षािा उपन्थथत िुुँदा कायनित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी 
छोडी अजयि गएिा आपवि नििेको पि (No Objection Letter) अननवायन रुपिा पेि गनुनपनछे ।  

(ख) उम्िेदवाििे सािहूिक छिफिको ननिानरित सिय िजदा १५ निनेट अगाव ैतोहकएको सक्कि कागिात सहित 
कम्पनीको कायानियिा उपन्थथत िइसक्न ुपनछे ।  

(ग) नतीिा प्रकािन गदान नािथििा व्याकिणीय अिनु्ध्द पाइएिा सम्वन्जित उम्िेदवाििे  अजतवानतानको सियिा 
िानकािी गिाइहदन िुन अनिुोि गरिजछ ।  

 

सािहूिक छिफि िुने थथान:  
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको सिािि¸ टे्रडटावि- दोस्रो तलिा¸ थापाथिी¸ काठिाडौं । 
 

 

 
 

किनचािी छनौट कनिटी 
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

 

सािहूिक छिफि कायनक्रि:  

  क्र.स.ं  पद  ति क्रि सखं्या  सािहूिक छिफि निनत ि सिय  
१. Account Officer     ६ सबै २०७६/१०/२९ गते बिुवाि वविान ७:४५ बि े
२. Surveyor   ५ सबै २०७६/११/०१ गते वविीवाि वविान ७:४५ बि े
३. 
३. 

Senior Office Assistant   ४ सबै २०७६/११/०२ गते िुक्रवाि वविान ७:४५ बि े

४. Technician Civil 
(Discharge/Sediment)   

४ सबै २०७६/११/०२ गते िुक्रवाि अपिाजि ३:१५ बि े


