
   एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

  टे्रडटावि¸ थापाथिी¸ काठिाडौं 
अजतवााताा (Interview) िा उपन्थथत हुन आउने बािेको िरुिी सूचना  

       प्रकानित निनत: २०७६/१०/०३ 

यस कम्पनीिाई सीनित अवनिको िानग आवश्यक भएका इन्जिननयिहरु अल्पकािीन इन्जिननयिको रुपिा                   
बढीिा ६ िहहनाको िानग खुिा प्रनतयोनगतात्िक पिीक्षाद्वािा किाि सेवािा ननयुक्ति गना निनत २०७६/०९/०६ गत े
िाक्तिय दैननक पक्तिका तथा यस कम्पनीको Website  िा क्तवनभजन पदहरुको पदपूनता सम्बजिी सूचना प्रकािन 
गिेकोिा उि सूचना िार्ा त ्क्तवनभजन पदिा आवेदन गनुाहुने आवेदकहरुिध्ये Short list िा पना सर्ि हुनुभएका 
तपनिििा उन्ल्िन्खत आवेदकहरुको देहायको निनत, सिय ि थथानिा अजतवााताा  सञ्चािन हुने भएकोिे आफ्नो 
सक्कि प्रिाणपिहरु साथै निई उपन्थथत हुनका िानग वणाानुक्रिानुसाि यो सूचना प्रकािन गरिएको छ । 
 

१. पद नसनभि इन्जिननयि      तह: ७    िाग पदसखं्या: ६     अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या:१८ 
 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१ श्री अिय जयौपाने  २ श्री अिक्तविा आचाया  ३ श्री अनुपिा िाय 

४ श्री क्तविय के.सी.  ५ श्री क्तविय कुिाि खड्का  ६ श्री वीिेजर काकी 
७ श्री हहिण्य िीत िल्ि  ८ श्री ियप्रकाि िण्डि  ९ श्री कृष्ण अनिकािी 
१० श्री िन्जदप बजिािा   ११ श्री िाि बहादिु िण्डि  १२ श्री सािर्थया निनििे 

१३ श्री सिीता ििाा   १४ श्री सञ्िय हकिोि यादव  १५ श्री श् वेता श्रषे् ठ 

१६ श्री नसिीि श्रषे् ठ  १७ श्री सुिन निताि  १८ श्री थवणापिी श्रषे् ठ 

 

२. पद: इिेन्क्ट्रकि इन्जिननयि  तह: ७  िाग पदसखं्या: ६   अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: १८ 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१ श्री अनभषके अनिकािी   २ श्री अनभषके कुिाि चौििी   ३ श्री अञ्िना िम्साि 

४ श्री अनुि चौििी   ५ श्री क्तववेक बुढाथोकी  ६ श्री होि बहादिु तािाङ 

७ श्री िािबाबु प्रसाद कुहवाह   ८ श्री िािव सापकोटा   ९ श्री पवन कुिाि ढकाि  

१० श्री क्तप्रति कुिाि   ११ श्री िािन नेपािी   १२ श्री िािीव क्तवश् वकिाा  

१३ श्री सञ्िय चौवाि  १४ श्री िाजता अयााि   १५ श्री निव कुिाि िाह  

१६ श्री सिृना दिुाि  १७ श्री थवचे्छा दाहाि   १८ श्री क्तववेक प्रभात खनाि  
 

३. पद: िेकाननकि इन्जिननयि  तह: ७  िाग पदसखं्या: ४  अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: १२ 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१ श्री आकाि पाठक   २ श्री अननिचन थापा  ३ श्री अननष कुिाि गुप् ता 
४ श्री अरुण क्तवक्रि थापा  ५ श्री चजर हकिोि िण्डि  ६ श्री िीिि कुिाि यादव 

७ श्री नवीन भट्ट   ८ श्री प्रतीक खनतवडा  ९ श्री क्तप्रति सापकोटा 
१० श्री सिीक्षा नसग्देि   ११ श्री सुक्तप्रि श्रषे् ठ   १२ श्री युिेन अिात्य 

 



४. पद: न्ियोिेहटक तथा सभ ेइन्जिननयि तह: ७  िाग पदसखं्या: ४  अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: १२ 

क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि  क्र.स.ं उम्िेदवािको नािथि 
१ श्री आनिष बथनेत  २ श्री आयुष िोहनी  ३ श्री अिुान नेपाि 

४ श्री ईश्वि सापकोटा   ५ श्री प्रक्तवण ज्ञवािी   ६ श्री प्रदीप िाना  

७ श्री प्रतीक्षा िेग्िी  ८ श्री िक्तव श्रषे्ठ  ९ श्री रुपेि भण्डािी 
१० श्री रुपेि श्रषे् ठ  ११ श्री सुिन सापकोटा  १२ श्री सुननि भण्डािी 

 

नोटः  
(क)  कुन ैउम्िदेवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजििा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आर्ैं  वा अजय व्यक्तिद्वािा प्रभाक्तवत गिेिा 

वा गना िगाएिा त्यथतो उम्िेदवाििाई थवत: अयोग्य िोषणा गना सहकनेछ । एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी 
निनिटेडको सथंथापक सथंथाहरु कुन ै अको कम्पनीको सथंथापक सदथय िहेको त्यथतो कम्पनीिा कायाित 
उम्िेदवािहरुिे अजतवााताा पिीक्षािा उपन्थथत हुुँदा कायाित कम्पनीबाट िािी गरिएको कम्पनी छोडी अजयि गएिा 
आपक्ति निहेको पि (No Objection Letter) अननवाया रुपिा  पेि गनुापनछे ।  

(ख)  उम्िेदवाििे अजतवाातााको ननिाारित सिय भजदा १५ निनेट अगाव ैतोहकएको कागिात सहहत कम्पनीको कायााियिा 
उपन्थथत भइसक्न ुपनछे ।  

(ग)  नतीिा प्रकािन गदाा नािथििा व्याकिणीय अिनु्ध्द पाइएिा सम्वन्जित उम्िदेवाििे  अजतवाातााको सियिा 
िानकािी गिाउन ुहुन अनिुोि गरिजछ । 

 

 

 
 

अजतवााताा हुने थथान: एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको सभाहि¸ टे्रडटावि- दोस्रो तल्िा¸ थापाथिी¸ काठिाडौं । 
 

 

िानव ससंािन िाखा 
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

अजतवााताा कायाक्रि:  

  क्र.स.ं  पद  तह उम्िेदवािको नसर्ारिस 
क्रि सखं्या  

अजतवााताा  निनत ि सिय  

 

१. 
 

नसनभि इन्जिननयि 
 
 
 

७ 

क्र.सं. १ देन्ख ६ सम्ि २०७६/१०/१२ गते आइतवाि क्तवहान ८:०० बि े
क्र.सं. ७ देन्ख १२ सम्ि २०७६/१०/१२ गते आइतवाि अपिाजह ४:०० बि े
क्र.सं. १३ देन्ख १८ सम्ि २०७६/१०/१३ गते सोिवाि क्तवहान ८:०० बि े

 

२. 
 

इिेन्क्ट्रकि इन्जिननयि 

 
 

७ 

क्र.सं. १ देन्ख ६ सम्ि २०७६/१०/१३ गते सोिवाि अपिाजह ४:०० बि े
क्र.सं. ७ देन्ख १२ सम्ि २०७६/१०/१४ गते िङ्गिवाि क्तवहान ८:०० बि े
क्र.सं. १३ देन्ख १८ सम्ि २०७६/१०/१४ गते िङ्गिवाि अपिाजह ४:०० बि े

 

३. 
 

िेकाननकि इन्जिननयि  
 

७ 
क्र.सं. १ देन्ख ६ सम्ि २०७६/१०/१५ गते बिुवाि क्तवहान ८:०० बि े

क्र.सं. ७ देन्ख १२ सम्ि २०७६/१०/१५ गते बिुवाि अपिाजह ४:०० बि े

४. न्ियोिेहटक तथा सभे 
इन्जिननयि  

७ क्र.सं. १ देन्ख ६ सम्ि २०७६/१०/१६ गते क्तवहीवाि क्तवहान ८:०० बि े

क्र.सं. ७ देन्ख १२ सम्ि २०७६/१०/१६ गते क्तवहीवाि अपिाजह ४:०० बि े


