
        एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 

            टे्रडटावि¸ थापाथिी¸ काठिाडौं 
प्रस्तुतीकिण तथा अजतवााताािा उपन्स्थत हुन आउने बािेको िरुिी सूचना  

          प्रकालित लिनत: २०७६/१०/२१ 

यस कम्पनीले खलुा प्रतियोगििात्मक परीक्षाद्वारा करार सेवामा तनयुक्ति िनन ममति २०७६/०८/२४ ििे 
राक्रिय दैतनक पत्रिका िथा नेपाल ववद्युि प्रागिकरण र कम्पनीको वेभसाइटमा प्रकामिि सूचना बमोक्िम 
िपमिलको पदमा आवेदन  िनुनहुने आवेदकहरुमध्ये Short List  मा पनन सफल हुनुभएका िपमिलमा 
उक्ललखखि आवेदकहरुको देहायको ममति, समय र स्थानमा  प्रस्िुिीकरण (Presentation)  िथा अन्िवानिान 
(Interview)  सञ्चालन हुने भएकोले आफ्नो सतकल प्रमाणपिहरु साथ ै मलई उपक्स्थि हुनका लागि 
वणाननुक्रमानुसार यो सूचना प्रकािन िररएको छ । 
 
 

१. पद: लसननयि िेकाननकि इन्जिननयि               तह: ९        िाग पदसंख्या: १                                         
प्रस्तुतीकिण तथा अजतवाातााको िागग  लसफारिस संख्या: ३ 
 

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

१ श्री खेम बहादरु पुन  २ श्री नवीन कुमार झा  

३ श्री हृदय मान नकमी 
 

प्रस्तुतीकिण (Presentation)  को ववषय:  

“Design of Steel Structures and equipment in a hydropower Plant and performance of different steel 

with regard to sediment and water”.  

 

२. पद: लसननयि इजभाइिजिेजटलिष्ट           तह: ८       िाग पदसंख्या: १                                         
प्रस्तुतीकिण तथा अजतवाातााको िागग  लसफारिस संख्या: ५ 
 

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

१ श्री अतनल के.सी. 

 
 २ श्री दीलु पाण्डे 

३ श्री महेन्र भट्टराई  ४ श्री रािेि मसलवाल 

 ५ श्री सरोि तिममरे 
 

प्रस्तुतीकिण (Presentation)  को ववषय:  

“Existing Practice of EIA in Nepal and Suggestions for improvement” 

  



 

३. पद: लसननयि लसलभि इन्जिननयि           तह: ८       िाग पदसंख्या: १                                         
प्रस्तुतीकिण तथा अजतवाातााको िागग  लसफारिस संख्या: ५ 
 

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

१ श्री मिनेश शे्रष्ठ 

श्री सुश्मित शिमा भट्टरमई 

 

 २ श्री रमजेश कुिमर शे्रष्ठ 

श्री सूर्ा प्रसमद खनमल 

 
३ श्री सुश्मित शिमा भट्टरमई  ४ श्री सूर्ा प्रसमद खनमल 
५ श्री ज्ञमनेन्द्र कुिमर मिश्र 

 

प्रस्तुतीकिण (Presentation)  को ववषय:  

“कोिी¸ िण्डकी  वा कणानली नदी बेमसन मध्ये कुन ैएकमा Peaking Run of River िलववद्युि आयोिनाको 
बााँि र पावरहाउसको डडिाइन¸  अनुभव¸ डडिाइन पक्षहरु र खिरा तनवारण (Risk Mitigation) का उपायहरु”  
 

प्रस्तुतीकिण (Presentation)  तथा अजतवााताा (Interview): 

 

स्थान: एनइए इक्न्ितनयररङ्ि कम्पनी मलममटेडको ममटटङ्ि हल¸ िेडटावर¸ थापाथली¸ काठमाडौं । 
 

 

नोट: प्रस्िुिीकरण (Presentation) को सिय १० (दि) लिनेटको हुनेछ । कुन ैउम्मेदवारले छनौट प्रकृयाका 
सम्वन्िमा मौखखक वा मलखखि रुपमा आफैं  वा अन्य व्यक्तिद्वारा प्रभाववि िरेमा वा िनन लिाएमा 
त्यस्िो उम्मेदवारलाई स्वि: अयोग्य िोषणा िनन सककनेछ । एनइए इक्न्ितनयररङ्ि कम्पनी मलममटेडको 
संस्थापक संस्थाहरु कुनै अको कम्पनीको संस्थापक सदस्य रहेको त्यस्िो कम्पनीमा कायनरि 
उम्मेदवारहरुले अन्िवानिान परीक्षामा उपक्स्थि हुाँदा  कायनरि कम्पनीबाट िारी िररएको कम्पनी छोडी 
अन्यि िएमा आपक्त्ि नरहेको पि (No Objection Letter) अतनवायन रुपमा  पेि िनुनपन छ ।  
   

 किाचािी छनौट कलिटी 
                                                                            एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 

क्र.सं.  पद  तह उम्िेदवािको 
लसफारिस क्रिसंख्या  

सािूहहक छिफि                  
लिनत ि सिय  

१ लसननयि िेकाननकि 
इन्जिननयि       

९ सबै २०७६/१०/२८  ििे मङ्िलवार 
वेलुका ५:०० बिेदेखख क्रमानुसार  

२ लसननयि इजभाइिजिेजटलिष्ट            ८ सबै २०७६/१०/२९  ििे बुिवार वेलुका 
५:०० बिेदेखख क्रमानुसार 

३ लसननयि लसलभि इन्जिननयि            ८        सबै  २०७६/११/०१  ििे ववहीवार 
वेलुका ५:०० बिेदेखख क्रमानुसार 


