
   एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 

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

     प्रकालित लिनत: २०७६/०४/१३ 

यस कम्पनीले विभिन्न पदका लागि खलुा प्रतियोगििात्मक परीक्षाद्िारा करार सेिामा तनयुक्ति िनन भमति 
२०७६/०२/०४  ििे राक्रिय दैतनक पत्रिका िथा यस कम्पनीको Website  मा विभिन्न पदहरुको पदपूति न 
सम्बन्धी सूचना प्रकाशन िरेकोमा उति सूचना मार्न ि विभिन्न पदमा आिेदन िनुनहुने आिेदकहरुमध्ये 
Short list मा पनन सर्ल हुनु िएका िपभशलमा उक्ललखखि आिेदकहरुको देहायको भमति, समय र स्थानमा 
सामूहहक छलर्ल (योग्यिा/दक्षिा परीक्षण)  सञ्चालन हुने िएकोले  आफ्नो सतकल प्रमाणपिहरु साथ ै
भलई उपक्स्थि हुनका लागि अङ्ग्रेजी िणाननुक्रमानुसार यो सूचना प्रकाशन िररएको छ । 

 

१. Post: Structure Engineer/Expert/Specialist (Dam/Power house) ति: ७   िाग पदसखं्या: १ 

सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: ११ 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री आहदत्य पुडासैनी  ७ श्री प्रत्युश झा 
२ श्री अमन शे्ररठ  ८ श्री प्रिीण शे्ररठ 

३ श्री अतनल कुमार साह  ९ श्री साजन शातय  

४ श्री िारकर पौडले   १० श्री योिेश िट्टराई 

५ श्री दीपक शे्ररठ  ११ श्री हदपेश खरेल  

६ श्री प्रबुध्द कुमार यादि 

 

२. Post: Geotech Engineer/Expert (Geotech/Rock) ति: ७  िाग पदसखं्या: १ 

सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १० 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री अतनल आचायन   ६ श्री शुिेष विरट 

२ श्री ओजस्िी शमान  ७ श्री सुदशनन कुमार मलल 

३ श्री राज्यश् िरी शे्ररठ  ८ श्री सुमन मानन्धर  

४ श्री सगचना न्यौपाने   ९ श्री सुतनल कुमार साह 

५ श्री भसजन राज रु्ुँ याल   १० श्री सुिाष ज्ञिाली  

 
  



 

३. Post: Hydropower Engineer ति: ७  िाग पदसखं्या: २  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: २९ 

 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री आदशन शातय   १६ श्री रोतनि कायस्थ  

२ श्री आन शे्ररठ  १७ श्री साजन शातय  

३ श्री आहदत्य नाथ झा   १८ श्री शरद लाभमछाने  

४ श्री अतनल सापकोटा  १९ श्री शे्रयस राज सुिाल 

५ श्री अभशम ररमाल   २० श्री सुरेन्र खुजु 

६ श्री हदपाङ्ग्कर काकी  २१ श्री सुरेश ओली  

७ श्री इला िट्ट  २२ श्री योिेन्र शे्ररठ 

८ श्री कान्छा देसार  २३ श्री पिन खिी  

९ श्री नािेश भसिंह  २४ श्री िीिा अगधकारी  

१० श्री ओमप्रकाश गिरी   २५ श्री अतनल आचायन  

११ श्री प्रकाश व्याञ्जु  २६ श्री रञ्जन ढुङ्ग्िेल 

१२ श्री राजेन्र कुुँ िर   २७ श्री ज्योति झा  

१३ श्री रमेश चन्र तिभमरे   २८ श्री रोमा ठकुराठी  

१४ श्री रञ्जीिा खड्का  २९ श्री अनुशा  अगधकारी  

१५ श्री रक्श्मिा काकी 
 

४. Post: Hydraulic Engineer ति: ७ िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १४ 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री अतनल के.सी.  ८ श्री सरोज सपकोटा 
२ श्री राजेन्र कुुँ िर   ९ श्री क्जिेन कटुिाल 

३ श्री कौशल चापािाुँई  १० श्री सुरेन्र खुजु 

४ श्री प्रमोद लेखक  ११ श्री रोमन देिकोटा 
५ श्री सुतनल कुमार साह  १२ श्री आकृति के.सी. 
६ श्री योिेन्र शे्ररठ  १३ श्री राजेन्र प्रसाद कोइराला 
७ श्री प्रहदप िण्डारी   १४ श्री भसजन राज रु्ुँ याल 

 
  



 

५. Post: Civil Engineer (General) ति: ७  िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १६ 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री आदशन शातय   ९ श्री सुजन नेपाल 

२ श्री अभिषेक शे्ररठ  १० श्री सुरेश ओली 
३ श्री अक्जि कुमार राउि   ११ श्री सजृना महि  

४ श्री कान्छा देसार  १२ श्री सुरज िट्टराई 

५ श्री निीन राजिण्डारी   १३ श्री प्रकाश व्याञ्जु  

६ श्री राजेन्र नेपाल  १४ श्री इला िट्ट 

७ श्री रमेश चन्र तिभमरे  १५ श्री उषा धामी 
८ श्री सरोज सापकोटा  १६ श्री आहदत्य नाथ झा  

 
 

६. Post: Cost Estimator (Civil Engg.) ति: ७ िाग पदसखं्या: १ सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १२ 

   क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री अक्जि कुमार राउि  ७ श्री अतनल कुमार िुप्िा 
२ श्री कान्छा देसार  ८ श्री सुरेश ओली  

३ श्री अञ्जु शे्ररठ  ९ श्री आराधना पौड्याल 

४ श्री रोशना िुरािाुँई  १० श्री रोशना खबुनजा 
५ श्री सुरेन्र खुजु  ११ श्री साजन ििौला 
६ श्री सन्दीप शे्ररठ  १२ श्री सुिाष ज्ञिाली  

 

७. Post: Contract Engineer ति: ७ िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १२ 

   क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री राजेन्र पन्थी  ७ श्री राजन आचायन 
२ श्री आभशष िौिम  ८ श्री सुरज िण्डारी 
३ श्री छि बहादरु कटुिाल  ९ श्री प्रमोद लेखक  

४ श्री राजेन्र नेपाल  १० श्री सरोज सापकोटा 
५ श्री अशोक दिुाडी  ११ श्री क्जिेन्र प्रसाद साह 

६ श्री ििनाथ झा  १२ श्री भशि प्रकाश साह 
 

  



 

८. Post: Surveyor ति: ५ िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: १० 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री आगश्रि पोखरेल  ६ श्री िुरुराज सञ्ज्याल 

२ श्री अभशष डङ्ग्िोल  ७ श्री केशि राज पन्ि 

३ श्री िुिन सापकोटा  ८ श्री रोमन देिकोटा 
४ श्री त्रबकाश पाण्डे  ९ श्री स्नेहा खड्का 
५ श्री िणेश राज कडररया  १० श्री सुक्स्मिा पौडले 

 

९. Post: Drilling Supervisor ति: ४ िाग पदसखं्या: १  सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: ६ 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री अच्युि राज भशिाकोटी   ४ श्री प्रभमला विरट 

२ श्री कुशशे्िर कुमार साह   ५ श्री राज कुमार तिभमक्लसना  

३ श्री मुकेश यादि  ६ श्री राजु शमान  

 

१०. Post: Technician Mechanical ति: २ िाग पदसखं्या: १ सािहूिक छिफिको िागग लसफारिस सखं्या: ४ 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि  क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री मुकेश यादि  ३ श्री राजु शमान 
२ श्री राजेश राउि बराई  ४ श्री िोयाराज आचायन  

 

नोटः कुनै उम्िेद्वाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौखिक वा लिखित रुपिा आफैं  वा अजय व्यन्ततद्वािा 
प्रभाववत गिेिा वा गनन िगाएिा त्यथतो उम्िेद्वाििाई थवत: अयोग्य घोषणा गनन सककनेछ । एनइए 
इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेडको संथथापक संथथािरु कुनै अको कम्पनीको संथथापक सदथय ििेको 
त्यथतो कम्पनीिा कायनित उम्िेद्वाििरुिे अजतवानतान पिीक्षािा उपन्थथत िुुँदा  कायनित कम्पनीबाट िािी 
गरिएको कम्पनी छोडी अजयत्र गएिा आपवि नििेको पत्र (No Objection Letter) अननवायन रुपिा  पेि 
गनुनपनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 



सािूहिक छिफि कायनक्रि:  

  

सािूहिक छिफि िुने थथान: एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेडको सभािि¸ टे्रडटावि¸ थापाथिी । 
 

 

किनचािी छनौट कलिटी 
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 

 

 

 

क्र. स.ं  पद  ति उम्िेदवािको 
लसफारिस क्रि 

सखं्या  

सािहूिक छिफि  लिनत ि 
सिय  

१ Structure Engineer/Expert/Specialist 
(Dam/Powerhouse/Tunnel/Trans 
Towers) 

७ सब ै २०७६/०४/२० िि ेसोमिार विहान 
७:३० बज े

२ Geotech Engineer/Expert 
(Geotech/Rock) 

७ सब ै २०७६/०४/२० िि ेसोमिार िेलकुा 
५:०० बज े

 
 

३ 

 
 
Hydropower Engineer 

 

७ 
क्र.सिं. १ देखख १५ 

सम्म 

२०७६/०४/२१ िि े  मङ्ग्िलिार   
विहान ७:३० बज े

क्र.सिं. १६ देखख २९ 
सम्म  

२०७६/०४/२१ िि े  मङ्ग्िलिार   
िेलकुा ५:०० बज े

४ Hydraulic Engineer ७ सब ै २०७६/०४/२२ िि े  िधुिार   
विहान ७:३० बज े

५ Civil Engineer (General) ७ सब ै २०७६/०४/२२ िि े  िधुिार   
िेलकुा ५:०० बज े

६ Cost Estimator (Civil Engg.) ७ सब ै २०७६/०४/२३ िि े  विहीिार  
विहान ७:३० बज े

७ Contract Engineer  ७ सब ै २०७६/०४/२३ िि े  विहीिार   
िेलकुा ५:०० बज े

८ Surveyor ५ सब ै २०७६/०४/२४ िि े शकु्रिार  विहान 
७:३० बज े

९ Drilling Supervisor ४ सब ै २०७६/०४/२४ िि े  शकु्रिार  
अपरान्ह ३:०० बज े

१० Technician Mechanical  २         सब ै २०७६/०४/२४ िि े शकु्रिार  िेलकुा 
५:०० बज े


