
 एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 
ट्रेडटावि¸ थापाथिी काठिाडौं 

अजतवााताा (Interview) को नतीिा प्रकाशन बािेको िरुिी सचूना  

प्रकान्शत न्िन्त: २०७६/०५/२३ 
 

यस एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेडिे अल्पकािीन सियको िान्ग किाििा न्नयुन्ि गने 

सम्वजधिा आव्हान गिेको न्वज्ञापन अनुसाि तपन्शििा उन्ल्िन्ित पदहरुिा आवेदन ददने उम्िदेवािहरु 

िध्येबाट अजतवााताािा सहभागी भएका उम्िेदवािहरुको शैन्िक योग्यता तथा अजतवाातााको अङ्क 

िूल्याङ्कन गदाा उपल्िो अङ्क प्राप्त गने देहायका सफि िुख्य उम्िदेवािहरुिाई न्नयुन्िको िान्ग 

न्सफारिस गरिएको व्यहोिा सम्वन्जधत सबैको िानकािीको िान्ग यो सूचना प्रकान्शत गरिएको छ । 

सफि िुख्य उम्िदेवािहरुिे ७ ददनन्भत्र कम्पनीको कायााियिा नागरिकता¸ शैन्िक योग्यता¸ तािीि 

तथा अनुभवका प्रिाणपत्रहरुको नोटिाइज्ड कपी सन्हत न्नयुन्िको िान्ग सम्पका िाख््नहुन सून्चत 

गरिजछ । सूचना प्रकान्शत भएको न्िन्तिे १५ ददनसम्ि िुख्य उम्िेदवाि सम्पका हुन नआएिा वैकन्ल्पक 

उम्िेदवाििाई न्नयुन्ि ददइने व्यहोिा सिेत यसै सूचनाद्वािा िानकािी गिाइजछ ।  

१. पद: न्सन्भि इन्जिन्नयि    तह: ७     िाग पदसखं्या: ६  

   सफि िखु्य उम्िदेवाि:  

क्र.सं.  िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या  

१ २५ श्री िगददश चजर रििाि  १ 

२ ४ श्री अन्भषेक शाक्य  २ 

३ ८६ श्री सािन बतौिा  ३ 

४ ६९ श्री न्वन्नता के.सी. ४ 

५ ५६ श्री िजदीप दाहाि  ५ 

६ ६४ श्री िोन्नत कायस्थ ६ 
 

    सफि वकैन्ल्पक उम्िदेवाि:  

क्र.सं. िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या 

१ ९६ श्री सुशीिा बिगाइँ १ 

२ ६६ श्री िोशन शे्रष्ठ  २ 

 
 

 

 

 

२. पद: इिने्क्ट्रकि इन्जिन्नयि     तह: ७      िाग पदसखं्या: ८  
 

सफि िखु्य उम्िदेवाि:  

क्र.सं.  िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या  

१ ८२ श्री न्शन्शि आचाया  १ 

२ ९१ श्री सिीिा न्सग्देि  २ 

३ ७७ श्री न्वश्विाया पन्डडत ३ 



४ ५३ श्री न्ििन सुवेदी ४ 

५ २ श्री अञ्जिी जयौपाने ५ 

६ ७८ श्री न्वश्वास बाबु पोििेि  ६ 

७ ३१ श्री न्नम्िी िेग्िी ७ 

८ ४८ श्री िञ्िना न्िन्ििे ८ 

 

   सफि वकैन्ल्पक उम्िदेवाि: 

क्र.सं. िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या 

१ ७४ श्री न्वशाि बोगटी  १ 

२ २६ श्री धीपेजर प्रसाद आचाया  २ 

 

३.  पद: िकेान्नकि इन्जिन्नयि  तह: ७      िाग पदसखं्या: ४ 
 

सफि िखु्य उम्िदेवाि:  

क्र.सं.  िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या  

१ १२ श्री िेन्नसा शे्रष्ठ १ 

२ ३६ श्री रुिन न्तन्म्सना  २ 

३ २७ श्री भुवेश पजत  ३ 

४ ३९ श्री न्वकी छज्याि  ४ 
 

 

   सफि वकैन्ल्पक उम्िदेवाि: 

क्र.सं. िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या 

१ ६ श्री उिेन अिा्य  १ 

२ २१ श्री प्रिन शे्रष्ठ २ 

 

४.  पद: न्ियोिरेटक तथा सभे इन्जिन्नयि  तह: ७      िाग पदसखं्या: २ 
 

सफि िखु्य उम्िदेवाि:  

क्र.सं.  िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या  

१ १५ श्री न्विय िहिान  १ 

२ १८ श्री सजध्या गौति  २ 

 

   सफि वकैन्ल्पक उम्िदेवाि  

क्र.सं. िो.नं. उम्िदेवािको नािथि न्सफारिस क्रिसखं्या 

१ ७ श्री ठाकुि िान्िछाने १ 

२ ८ श्री निुना न्िन्ििे २ 

 

 



   किाचािी छनौट कन्िटी 

एनइए इन्जिन्नयरिङ्ग कम्पनी न्िन्िटेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


