
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

टे्रडटावि¸ थापाथिी काठिाडौं 
अजतवााताा (Interview) िा उपन्थथत हुनआउने बािेको िरुिी सचूना  

प्रकानित निनत: २०७५/०९/२२ 

यस एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडिे किाििा ननयकु्ति गन ेसम्वजधिा आव्हान गिेको क्तवज्ञापन अनसुाि 
तपनिििा उन्लिन्ित पदहरुिा आवेदन ददने उम्िेद्वािहरुिध्येबाट सािदूहक छिफि पिीक्षािा  उपलिो अङ्क प्राप्त 
गन ेतपनििका उम्िेद्वािहरुिाई देहायको निनत, सिय ि थथानिा अजतवााताा (Interview) सञ्चािन हुने भएकोिे 
आफ्नो सक्कि प्रिाणपत्रहरु साथै निई उपन्थथत (अजतवााताा िरुु हुन ुभजदा आधा घण्टा अगाव)ै हुनका िानग 
वणाानकु्रिानसुाि यो सचूना प्रकािन गरिएको छ ।  

१. पद: हाइड्रोपावि इन्जिननयि  तह: ८  िाग पद सखं्या: २  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: ६ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री दीपक ढकाि २ श्री धीिि आचाया ३ श्री थवथती श्रषे् ठ 
४ श्री िािकृष्ण अनधकािी ५ श्री क्तवनोद जयौपाने ६ श्री हरिप्रसाद पौडेि 

 

२. पद: पाविहाउस इन्जिननयि  तह: ८  िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: ३ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री अक्तवनाि जयौपाने २ श्री िािकृष्ण अनधकािी ३ श्री क्तवश् व कुिाि श्रषे्ठ 
 

 

३. पद: िेकाननकि इन्जिननयि  तह: ८  िाग पद सखं्या: १   अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: २ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री थिारिका ताम्राकाि २ श्री सागि बथनेत 
 

४. पद: इन्जिननयरिङ्ग न्ियोिोन्िष्ट  तह: ७ िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: ३ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री केिव श्रषे्ठ २ श्री गोक्तवजद िोिी ३ श्री प्रयाग िहिान 
 

५. पद: न्ियोटेन्क्नकि/टनेि इन्जिननयि तह:७  िागपद सखं्या:२  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: २ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री कुसिु ििाा पिािुिी २ श्री ददवाकि के.सी. 
 

६. पद: दड्रनिङ्ग सपुिभाइिि  तह: ५  िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या:२ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री गडूु कुिाि साह २ श्री िहानगि अिाि 

 

 



 

७. पद: टेन्क्ननसयन िेकाननकि  तह: ३ िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: १ 
क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री श्रीहरि पौड्याि 
 

८. पद: आइटी टेन्क्ननसयन   तह: ५   िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: ३ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री नवीन आचाया २ श्री पेम्बा नछरिङ्ग तािाङ्ग ३ श्री िािेजर िेग्िी  
 

९. पद: टेन्क्ननसयन नसनभि    तह: ३   िाग पद सखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसफारिस सखं्या: २ 

क्र.स.ं नाि थि क्र.स.ं नाि थि 

१ श्री तीथािाि बथनेत २ श्री सिेुि काकी 
 

अजतवााताा कायाक्रि: 

 

किाचािी छनौट तथा नसफारिस उपसनिनत 

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

नस.
न.ं 

पद  तह/ 
सिहू 

उम्िेद्वािको 
नसफारिस क्रिसखं्या  

अजतवााताा निनत ि सिय  थथान 

१ हाइड्रोपावि इन्जिननयि   ८/प्रा. सब ै २०७५/०९/२७ गते िकु्रवाि 
अपिाजह २:०० बिे 

 
 
 
 

एनइए 
इन्जिननयरिङ्ग 

कम्पनी 
निनिटेड¸  

टे्रडटावि-दोश्रो 
तलिा¸ 

थापाथिी¸ 
काठिाडौं 

 

२ पाविहाउस इन्जिननयि   ८/प्रा. सब ै २०७५/०९/२७ गते िकु्रवाि 
अपिाजह ४:०० बिे 

३ िेकाननकि इन्जिननयि   ८/प्रा. सब ै २०७५/०९/२८ गते िननवाि 
क्तवहान ११:३० बिे 

४ इन्जिननयरिङ्ग न्ियोिोन्िष्ट ७/प्रा. सब ै २०७५/०९/२८ गते िननवाि 
अपिाजह १२:१५ बिे 

५ न्ियोटेन्क्नकि/टनेि इन्जिननयि    ७/प्रा. सब ै २०७५/०९/२८ गते िननवाि 
अपिाजह १:३० बिे 

६ 
 

दड्रनिङ्ग सपुिभाइिि   ५/प्रा. सब ै  

२०७५/०९/२८ गते िननवाि 
अपिाजह २:०० बिे ७ टेन्क्ननसयन िेकाननकि   ३/प्रा. सब ै

८ आइटी टेन्क्ननसयन    ५/प्र. सब ै २०७५/०९/२८ गते िननवाि 
अपिाजह २:४५ बिे 

९ टेन्क्ननसयन नसनभि  ३/प्रा. सब ै २०७५/०९/२८ गते िननवाि 
अपिाजह ३:३० बिे 



 


