
   एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 
  टे्रडटावि¸ थापाथिी¸ काठिाडौं 

सािनू्िक अजतवााताा (Group Interview) िा उपन्थथत हुन आउन ेबािेको िरुिी सचूना  

     प्रकान्ित न्िन्त: २०७६/०४/३० 

यस कम्पनीिे न्वन्िन्न पदका िान्ग खुिा प्रन्तयोन्गतात्िक पिीक्षाद्वािा किाि सवेािा न्नयुन्ि गना न्िन्त २०७६/०२/०४  

गते िान्िय दनै्नक पन्िका तथा यस कम्पनीको Website  िा न्वन्िन्न पदिरुको पदपूर्ता सम्बजधी सूचना प्रकािन गिेकोिा 

उि सूचना िार्ा त ्न्वन्िन्न पदिा आवेदन गनुाहुने आवेदकिरुिध्ये Short list िा पना सर्ि हुनुिएका तपन्िििा उन्लिन्खत 

आवेदकिरुको दिेायको न्िन्त, सिय ि थथानिा सािून्िक अजतवााताा  सञ्चािन हुने िएकोि ेआफ्नो सक्कि प्रिाणपििरु 

साथै न्िई उपन्थथत हुनका िान्ग वणाानुक्रिानुसाि यो सूचना प्रकािन गरिएको छ । 
 

१. पद न्सन्िि इन्जिन्नयि      ति: ७    िाग पदसखं्या: ६     सािनू्िक अजतवाातााको िान्ग न्सर्ारिस सखं्या: १०१ 
 

क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि 

१ श्री अन्ङ्कत खड्का   ३५ श्री धिा प्रताप िािगडे   ६९ श्री न्वन्नता के .सी.  

२ श्री अच्युत अन्धकािी   ३६ श्री नवीन कुिाि ससंि  ७० श्री न्वनोद पोखिेि 

३ श्री अन्नि डङ्गोि   ३७ श्री नन्वता िििान   ७१ श्री न्विेजर कुिाि िितो  

४ श्री अन्िषेक िाक्य   ३८ श्री नन्वन काफ्ि े  ७२ श्री न्विेजर कुिाि साि  

५ श्री अन्िषेक श्रेष्ठ   ३९ श्री न्नतेि कुिाि साि  ७३ श्री न्ववेक िङ्ग िािी 

६ श्री अन्िता िाना िगि  ४० श्री न्निािन िाि  ७४ श्री न्विाि पौडेि 

७ श्री अिुान ििोिा  ४१ श्री न्निान न्वष्ट   ७५ श्री न्वश्वास नेपाि 

८ श्री अिुान रििाि  ४२ श्री नेिा िोिी   ७६ श्री िुिि अग्रवाि 

९ श्री अिुान सापकोटा   ४३ श्री पूिा िाई   ७७ श्री िुिेि न्वष्ट  

१० श्री अन्िि ससिँिङ्ग ु  ४४ श्री प्रकाि िगि  ७८ श्री सञ्जय कुिाि यादव  

११ श्री आकाि श्रषे्ठ   ४५ श्री प्रकाि व्याजि ु  ७९ श्री सत्येजर िाि 

१२ श्री आददत्य पुडासैनी   ४६ श्री प्रज्वि िाडा  ८० श्री सनि बाडे 

१३ श्री आन्िष गणिे  ४७ श्री प्रदीप कुिाि साि  ८१ श्री सिुजर किँ डेि 

१४ श्री आन्िष श्रेष्ठ   ४८ श्री प्रबुद्ध कुिाि यादव   ८२ श्री सिोि सापकोटा 

१५ श्री उिािङ्कि प्रसाद साि  ४९ श्री प्रयुि िाििण्डािी   ८३ श्री सन्वन अन्धकािी  

१६ श्री उिेि िान्िछान े  ५० श्री प्रवीण न्िन्ििे   ८४ श्री सागि कुिाि न्तवािी  

१७ श्री ओि प्रकाि पनेरू  ५१ श्री प्रिाजत काकी   ८५ श्री सािन ठकुिी  

१८ श्री दकिण खनाि  ५२ श्री िाष्कि न्सम्खडा   ८६ श्री सािन बतौिा 

१९ श्री कृष्ण अन्धकािी  ५३ श्री िुपेि चजद   ८७ श्री सुन्ित ििाा 

२० श्री गगन खनाि  ५४ श्री िन्नि नाथ झा  ८८ श्री सुन्नि कुिाि चौधिी  

२१ श्री गणिे पाण्डे   ५५ श्री िनोि प्रसाद गुप्ता  ८९ श्री सुन्नि न्निौिा  

२२ श्री गौति खड्का  ५६ श्री िजदीप दािाि  ९० श्री सुन्नि िाि पाण्डे 

२३ श्री चेतिाि िोिी   ५७ श्री िन्वजरिान श्रेष्ठ   ९१ श्री सुिि न्तवािी  

२४ श्री छििाि श्रषे्ठ   ५८ श्री िोिम्िद अख्ति अिी   ९२ श्री सुिि िण्डािी  

२५ श्री िगददि चजर रििाि   ५९ श्री िािन खड्का  ९३ श्री सुिेजर खुिु  

२६ श्री िनक बिादिु खड्का  ६० श्री िाकेि कुिाि साि  ९४ श्री सुवोध िितो  

२७ श्री न्ितेजर प्रसाद साि  ६१ श्री िािु दास   ९५ श्री सुिीि कडरिया 

२८ श्री िीतकुिाि चौिागाइिँ  ६२ श्री िािेि कुिाि यादव  ९६ श्री सुिीिा बिगाइिँ 

२९ श्री तािानाथ ििाा   ६३ श्री िािन्विण चौधिी   ९७ श्री सुसान ताम्राकाि 

३० श्री तािानाथ न्सग्दिे  ६४ श्री िोन्नत कायथथ   ९८ श्री सुन्थिता के .सी.  

३१ श्री दािोदि िण्डािी   ६५ श्री िोिन रििाि  ९९ श्री सौिव पिािुिी  

३२ श्री ददि िोिम्िद िजसुिी  ६६ श्री िोिन श्रेष्ठ   १०० श्री थवन्िि श्रषे्ठ  



३३ श्री दीपक श्रेष्ठ  ६७ श्री िक्ष्िी न्निौिा   १०१ श्री न्ििण्य िीत िलि 

३४ श्री दगुाा पिािुिी   ६८ श्री न्वकास बैिु   

 

 

२. पद: इिने्क्ट्रकि इन्जिन्नयि  ति: ७  िाग पदसखं्या: ८ सािून्िक अजतवाातााको िान्ग न्सर्ारिस सखं्या: १११ 
 

क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि 

१ श्री अच्युत बोगटी   ३८ श्री प्रतीक काकी   ७५ श्री न्विाि िण्डािी  

२ श्री अञ्ििी जयौपान े  ३९ श्री प्रदीप प्रसाद यादव  ७६ श्री न्विाि रििाि 

३ श्री अन्नष न्बडािी   ४० श्री प्रिोद ििाा  ७७ श्री न्वश्विाया पन्ण्डत  

४ श्री अन्ित कुिाि परियाि  ४१ श्री प्रवीण काकी   ७८ श्री न्वश्वास बाबु पोखिेि 

५ श्री अिुान प्रसाद किँ डेि  ४२ श्री प्रवीण वथती   ७९ श्री ििांक न्िन्ििे  

६ श्री अिोक अन्धकािी   ४३ श्री प्रिाजत न्निौिा   ८० श्री न्िवकुिाि िाि 

७ श्री आकाि श्रषे्ठ   ४४ श्री बसजत न्गिी   ८१ श्री न्िव पौडेि 

८ श्री आयुष्िा पजथी   ४५ श्री बसजत थपन्िया   ८२ श्री न्िन्िि आचाया  

९ श्री एन्िसा पौडेि  ४६ श्री बुन्ध्दिाि बञ्जाडे   ८३ श्री िोन्ित िान न्वष्ट  

१० श्री ऐन कुिाि िाई   ४७ श्री िन्नषा िौन्नयाि   ८४ श्री सन्ित पौडेि 

११ श्री ओिकाि रििाि  ४८ श्री िञ्जना न्िन्ििे   ८५ श्री सञ्जीव हुिागाइिँ  

१२ श्री कन्वता थापा   ४९ श्री ििजेर खनाि  ८६ श्री सत्यजेर साि तेिी  

१३ श्री खगिाि सुवेदी   ५० श्री िोिम्िद िजसुि आिि  ८७ श्री सनत कुिाि खिी 

१४ श्री गङ्गा िोिी   ५१ श्री िोिम्िद रुथति आिि   ८८ श्री सजदेि जयौपान े 

१५ श्री गणिे िण्डािी   ५२ श्री िाधव सापकोटा  ८९ श्री सजदेि िट्टिाई  

१६ श्री गणिे ििासैनी   ५३ श्री न्ििन सुवेदी   ९० श्री सर्ि िाि ढुङ्गाना 

१७ श्री गोिखा खड्का  ५४ श्री िुकेि कुिाि यादव  ९१ श्री सिीक्षा न्सग्देि 

१८ श्री छोटु यादव  ५५ श्री िेनुका के .सी.   ९२ श्री सिीि न्गिी 

१९ श्री िगदीि पजत  ५६ श्री युविाि िण्डािी   ९३ श्री सिीि चापागाइिँ  

२० श्री ियनािायण चौधिी   ५७ श्री िञ्जय कुिाि िितो  ९४ श्री सिीि िोिी  

२१ श्री दािोदि िेग्िी  
 ५८ श्री ििेि िुसाि  

 ९५ श्री सिीि बस्नेत  

२२ श्री दीपेि श्रषे्ठ   ५९ श्री िन्वन कोइिािा   ९६ श्री सिोि यादव  

२३ श्री ददिेजर प्रसाद बडु  ६० श्री िान्धका कुिािी साि  ९७ श्री सिोि श्रेष्ठ  

२४ श्री न्डलिीप्रसाद सापकोटा   ६१ श्री िाधेश्याि पटेि  ९८ श्री सन्वन िण्डािी  

२५ श्री धिेजर प्रसाद गुप्ता  ६२ श्री िाििरि गौति  ९९ श्री सन्वन विी  

२६ श्री धीपेजर प्रसाद आचाया   ६३ श्री रिया ज्ञवािी   १०० श्री सुिन आचाया  

२७ श्री नवन्नत यादव   ६४ श्री िोिन अन्धकािी   १०१ श्री सुन्नि कुिाि यादव  

२८ श्री नवीन बाबु ओझा  ६५ श्री िोिन कटे्टि   १०२ श्री सुन्नि कुिाि साि 

२९ श्री न्नतेि िाि कणा   ६६ श्री िोन्ित प्रसाद िाि  १०३ श्री सुन्नि के.सी. 

३० श्री न्निेष रििाि   ६७ श्री न्ििा न्वष्ट   १०४ श्री सुिन अन्धकािी 

३१ श्री न्नम्िी िेग्िी   ६८ श्री िोकिाि पजत   १०५ श्री सुन्ित श्रेष्ठ  

३२ श्री न्निञ्जन के.सी.  ६९ श्री न्वकाि काफ्ि े  १०६ श्री सुरिन तािाङ  

३३ श्री न्निािा िट्ट  ७० श्री न्वक्रि गैिे   १०७ श्री सुष्िा के.सी. 

३४ श्री नैिोददन अजसािी  ७१ श्री न्विय आचाया  १०८ श्री सृिना दिुाि 

३५ श्री पवन कुिाि ढकाि  ७२ श्री न्विय बथयाि  १०९ श्री थवतजि न्नत्या न्िन्ििे  

३६ श्री प्रकाि थापा   ७३ श्री न्विाि िििकटे्टि  ११० श्री िरिप्रसाद जयौपान े 

३७ श्री प्रकाि पाण्डे   ७४ श्री न्विाि बोगटी   १११ श्री ििेि िाय यादव  
 

३. पद: िकेान्नकि इन्जिन्नयि    ति: ७  िाग पदसखं्या: ४ सािून्िक अजतवाातााको िान्ग न्सर्ारिस सखं्या: ४९ 
 

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



१ श्री अिय साि  १८ श्री नीिि विाि  ३४ श्री रितेि देव 

२ श्री अन्नि प्रसाद अवथथी  १९ श्री न्निाजत िट्ट  ३५ श्री रितेि पाठक 

३ श्री अन्िनय आन्िष   २० श्री पुष्कि पाठक  ३६ श्री रुिन न्तन्म्सना 

४ श्री अन्ित कुिाि ठाकुि  २१ श्री प्रिन श्रषे्ठ  ३७ श्री रुपेि पाण्डे 

५ श्री उत्ति न्तिन्लसना  २२ श्री प्रज्वि खिी के.सी.  ३८ श्री िोिन अयााि  

६ श्री उिेन अिात्य  २३ श्री प्रतीक्षा न्तवािी  ३९ श्री न्वकी छजत्याि 

७ श्री कृष्ण पौडेि  २४ श्री प्रदीप पौडेि  ४० श्री न्विय खनाि 

८ श्री खेििाि क्षेिी  २५ श्री प्रयाि रििाि  ४१ श्री न्विय पौडेि 

९ श्री चजदन कुिाि साि  २६ श्री बििाि कुसवािा  ४२ श्री न्विेि कुिाि  

१० श्री िनक कुिाि थारु  २७ श्री िुवेि पजत   ४३ श्री न्वनोद ससंि 

११ श्री न्ितेजर िाि  २८ श्री िन्णिङ्कि यादव  ४४ श्री वीि विादिु चौधिी 

१२ श्री िेन्नसा श्रेष्ठ  २९ श्री िन्नस झा  ४५ श्री न्िवगङ्गा साि 

१३ श्री धीिि कुिाि यादव  ३० श्री िनोि बथयाि  ४६ श्री सिोि काकी 

१४ श्री नवीन गुप्ता  ३१ श्री िोिम्िद किािदुिन  ४७ श्री सािन श्रेष्ठ 

१५ श्री नवीन थापा  ३२ श्री िािन िििान  ४८ श्री सुन्नि यादव 

१६ श्री नीतेि कुिाि झा  ३३ श्री िाििित िण्डि  ४९ श्री िुिि कुिाि साि 

१७ श्री नीतेि कुिाि बणावाि   

 

 

 

४. पद: न्ियोिरेटक तथा सि ेइन्जिन्नयि  ति: ७  िाग पदसखं्या:२  सािनू्िक अजतवाातााको िान्ग न्सर्ारिस सखं्या: २० 

 

क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िदेवािको नािथि 

१ श्री अन्वनाि सुवेदी  ८ श्री निुना न्िन्ििे  १५ श्री न्विया िििान 

२ श्री आदीप वस्नेत  ९ श्री नीिि अन्धकािी  १६ श्री संदीप्ता ढुङ्गाना 

३ श्री आयषु िोिनी  १० श्री प्रिा न्धताि  १७ श्री सजदीप सुवेदी 

४ श्री इजरिाि पौडेि  ११ श्री प्रतीक्षा िेग्िी  १८ श्री सजध्या गौति 

५ श्री ईश्वि सापकोटा  १२ श्री प्रदीप ज्ञवािी  १९ श्री सागि जयौपान े

६ श्री उिेि नेम्वाङ  १३ श्री प्रदीप िाना  २० श्री सुधा सापकोटा 

७ श्री ठाकुि िान्िछान े  १४ श्री न्वक्रि पिािुिी   
 
 

नोटः  

(क) कुन ैउम्िदेवािि ेछनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा न्िन्खत रुपिा आर्ैं  वा अजय व्यन्िद्वािा प्रिान्वत गिेिा वा गना 

िगाएिा त्यथतो उम्िदेवाििाई थवत: अयोग्य िोषणा गना सदकनछे । एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडको सथंथापक 

सथंथािरु कुन ैअको कम्पनीको सथंथापक सदथय ििकेो त्यथतो कम्पनीिा कायाित उम्िदेवाििरुि ेअजतवााताा पिीक्षािा उपन्थथत 

हुिँदा कायाित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी छोडी अजयि गएिा आपन्त्त नििकेो पि                           (No 

Objection Letter) अन्नवाया रुपिा  पिे गनुापनछे ।  

(ख) उम्िदेवािि ेअजतवाातााको न्नधाारित सिय िजदा आधा िण्टा अगाव ैतोदकएको कागिात सन्ित कम्पनीको कायााियिा उपन्थथत 

िइसकु्न पनछे ।  

(ग) नतीिा प्रकािन गदाा नािथििा व्याकिणीय अिनु्ध्द पाइएिा सम्वन्जधत उम्िदेवािि े अजतवाातााको सियिा िानकािी गिाउन ु

हुन अनिुोध गरिजछ ।  
 

 

 

 

 

सािनू्िक अजतवााताा हुने थथान: एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडको सिािि¸ टे्रडटावि- दोस्रो तलिा¸ थापाथिी¸ काठिाडौं । 

 
 

िानव ससंाधन िाखा 



एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 

 
 

सािनू्िक अजतवााताा कायाक्रि:  

  क्र.स.ं  पद  ति उम्िदेवािको न्सर्ारिस क्रि 

सखं्या  

सािनू्िक छिर्ि  न्िन्त ि सिय  

 
 
 

१. 

 
 
 

  न्सन्िि 
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२. 

 
 
 
 

इिेन्क्ट्रकि 
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