
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

टे्रडटावि¸ थापाथिी¸ काठिाडौं 
सािहूिक छिफि (Group Discussion) को नतीिा प्रकाशन बािेको िरुिी सचूना  

प्रकानशत निनत: २०७६/११/११ 
 

यस एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडिे खिुा प्रनतयोनगतात्िक पिीक्षाद्वािा किाि सेवािा ननयुक्ति 
गन ेसम्वजधिा निनत २०७६/०८/२४ गते िाक्तिय दैननक पक्तिका ि नेपाि क्तवद्युत प्रानधकिण तथा यस 
कम्पनीको Website िा क्तवनिजन पदिरुको पदपूनति सम्बजधी सूचना प्रकाशन गिेकोिा उि सूचना िाफि त ्
क्तवनिजन पदिरुिा आवेदन गनुििुने आवेदकिरु िध्ये Short List िा पनि सफि िुनुिएका उम्िेदवाििरुको 
निनत २०७६/१०/२९ गतेदेन्ख २०७६/११/०२ गतेसम्ि सञ्चानित सािूहिक छिफि पिीक्षािा उपल्िो 
अङ्क प्राप् त गन े तपनशििा उल्िेन्खत उम्िेदवाििरुको देिायको निनत¸ सिय ि स्थानिा अजतवािताि 
(Interview) सञ्चािन िुने िएकोिे आफ्नो सक्कि प्रिाणपििरु साथै निई उपन्स्थत िुनका िानग 
वणािनुक्रिानुसाि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  

  

१. पद: Account Officer   ति: ६     िाग पदसंख्या: १  
    

क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि 
१ १ श्री अनिता श्रषे् ठ  २ ३ श्री इजद ुश्रषे् ठ 

३ ६ श्री ननिञ्िन िािा  
 

 

 

 

२. पद: Surveyor    ति: ५      िाग पदसंख्या: १  
 

क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि 
१ १ श्री उज्वि नगिी २ ६ श्री िजदीप पोखे्रि 

३ ९ श्री श्रीकृष्ण िण्डािी 
 

 

 
 

३. पद: Senior Office Assistant    ति: ४     िाग पदसंख्या: १  
 

क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि 
१ ५ श्री िािेश कुिाि साि २ ७ श्री सक्तवना ििििन 

३ ९ श्री सुशीिा आचायि ४ १० श्री सुन्स्िता दािाि  
 

 

 



 

 

 

४. पद: Technician Civil   ति: ४     िाग पदसंख्या: २  
 

क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि क्र.ससं.स िो.सनं.स उम्िेदवािको नािथि 
१ २ श्री ियिाि िाय २ ३ श्री िीतेजर कुिाि यादव 

३ ४ श्री निेश िोशी ४ ५ श्री ििेश खडायत 
५ ६ श्री िाधव चनुािा ६ ९ श्री सिदेव विी 

 

अजतवािताि (Interview) तानिका: 

 

स्थान: एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको निहटङ्ग िि¸ टे्रडटावि दोस्रो तल्िा¸ थापाथिी¸ 
काठिाडौं । 
 

 

नोट: उम्िेदवाििरुिे सक्कि कागिात सहित ननधािरित सिय िजदा १५ निनेट अगावै अजतवािताि स्थानिा 
उपन्स्थत िइसक्नु पनछे । कुनै उम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आफैं  
वा अजय व्यक्तिद्वािा प्रिाक्तवत गिेिा वा गनि िगाएिा त्यस्तो उम्िेदवाििाई स्वत: अयोग्य घोषणा गनि 
सहकनेछ । एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको संस्थापक संस्थािरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक 
सदस्य ििेको त्यस्तो कम्पनीिा कायिित उम्िेदवाििरुिे अजतवािताि पिीक्षािा उपन्स्थत िुुँदा  कायिित 
कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी छोडी अजयि गएिा आपक्ति नििेको पि (No Objection Letter) अननवायि 
रुपिा पेश गनुिपनछे ।       

 

          कििचािी छनौट कनिटी 
                                                                            एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

क्र.ससं.स  पद  ति उम्िेदवािको नसफारिस 
क्रिसंख्या  

                  निनत ि सिय  

१ Account Officer    ६ सबै २०७६/११/१८  गते आइतवाि वेिुका 
५:०० बिेदेन्ख क्रिानुसाि  

२ Surveyor   ५ सबै २०७६/११/१९  गते सोिवाि क्तविान 
८:०० बिेदेन्ख क्रिानुसाि 

३ Senior Office Assistant     ४ सबै २०७६/११/१९  गते सोिवाि वेिुका 
५:०० बिेदेन्ख क्रिानुसाि 

 

४ 

 

Technician Civil    

 

४ 

क्र.ससं.स १ देन्ख ३ सम्ि २०७६/११/२८  गते बुधवाि क्तविान 
८:०० बिेदेन्ख  क्रिानुसाि 

क्र.ससं.स ४ देन्ख ६ सम्ि २०७६/११/२८  गते बुधवाि वेिुका 
५:०० बिेदेन्ख  क्रिानुसाि 


