
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

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

     प्रकानित निनत: २०७६/०५/०४ 

यस कम्पनीिे ववनिजन पदका िानग खुिा प्रनतयोनगतात्िक पिीक्षाद्वािा किाि सेवािा ननयुवि गना निनत 
२०७६/०२/०४ गते िाविय दैननक पविका तथा यस कम्पनीको Website  िा ववनिजन पदहरुको पदपूनता सम्बजधी 
सूचना प्रकािन गिेकोिा उि सूचना िार्ा त ्ववनिजन पदिा आवेदन गनुाहुने आवेदकहरुिध्ये संन्क्षप् त सूची 
(Short list)  िा पना सर्ि हुनुिएका उम्िेदवािहरुिध्ये निनत २०७६ श्रावण २० गतेदेन्ख श्रावण २४ गतेसम्ि 
सञ्चानित सािूहहक छिर्ि (Group Discussion) पिीक्षािा उपल्िो अङ्क प्राप् त गने तपनिििा उन्ल्िन्खत 
उम्िेदवािहरुको देहायको निनत, सिय ि थथानिा अजतवााताा पिीक्षा  सञ्चािन हुन ेिएकोिे  आफ्नो सक्कि 
प्रिाणपिहरु साथै निई उपन्थथत हुनका िानग वणाानुक्रिानुसाि यो सूचना प्रकािन गरिएको छ । 
 

१. Post: Structure Engineer/Expert/Specialist   तह: ७   िाग पदसखं्या: १  अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ३  
 

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

१ श्री प्रत्युि झा २ श्री योगेि िट्टिाई ३ श्री सािन िाक्य 
 

२. Post: Geotech Engineer/Expert    तह: ७     िाग पदसखं्या: १    अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ३  
 

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

१ श्री अननि आचाया  २ श्री ओिथवी ििाा ३ श्री सुिन िानजधि 
 

३. Post: Hydropower Engineer   तह: ७  िाग पदसखं्या: २     अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ८  
 

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

१ श्री अनिि रििाि २ श्री आन श्रषे्ठ ३ श्री काजछा देसाि 
४ श्री हदपाङ्कि काकी ५ श्री पवन खिी ६ श्री िञ्िीता खिी 
७ श्री िोननत कायथथ ८ श्री सुिेजर खुिु 

 

४. Post: Hydraulic Engineer    तह: ७      िाग पदसखं्या: १     अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ४ 
 

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

१ श्री अननि के.सी. २ श्री प्रिोद िेखक ३ श्री िािेजर कुुँ वि 
४ श्री सुिेजर खुिु  

 

५. Post: Civil Engineer (General)   तह: ७    िाग पदसखं्या: १    अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ३ 
 

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

१ श्री आहदत्य नाथ झा २ श्री ििेि चजर निनििे ३ श्री सुिन नेपाि 
 



६. Post: Cost Estimator (Civil Engg.)    तह: ७    िाग पदसखं्या: १      अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ४ 
 

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

१ श्री अञ्िु श्रषे्ठ   २ श्री आिाधना पौड्याि ३ श्री काजछा देसाि 
४ श्री िोिना गुिागाुँई  

 

७. Post: Contract Engineer      तह: ७     िाग पदसखं्या: १    अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ४ 
 

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

१ श्री अिोक दवुाडी २ श्री छि बहादिु कटुवाि ३ श्री प्रिोद िेखक 
४ श्री िािेजर पजथी  

 
 

८. Post: Surveyor       तह: ५        िाग पदसखं्या: १     अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ३ 
 

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

१ श्री केिव िाि पजत २ श्री गणेि िाि कडरिया ३ श्री िुवन सापकोटा 
 

९. Post: Drilling Supervisor     तह: ४        िाग पदसखं्या: १        अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: ३ 
 

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

१ श्री अच्युत िाि निवाकोटी  २ श्री प्रनििा ववष्ट ३ श्री िुकेि यादव 
 

१०. Post: Technician Mechanical      तह: २     िाग पदसखं्या: १    अजतवाातााको िानग नसर्ारिस सखं्या: १ 
 

क्र.सं. उम्िेदवािको नािथि 

१ श्री िुकेि यादव 

 

नोटः  
(क)  कुन ैउम्िेदवाििे छनौट प्रकृयाका सम्वजधिा िौन्खक वा निन्खत रुपिा आर्ैं  वा अजय व्यविद्वािा 

प्रिाववत गिेिा वा गना िगाएिा त्यथतो उम्िेदवाििाई थवत: अयोग्य िोषणा गना सहकनेछ । एनइए 
इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको संथथापक संथथाहरु कुनै अको कम्पनीको संथथापक सदथय िहेको 
त्यथतो कम्पनीिा कायाित उम्िेदवािहरुिे अजतवााताा पिीक्षािा उपन्थथत हुुँदा कायाित कम्पनीबाट िािी 
गरिएको कम्पनी छोडी अजयि गएिा आपवि निहेको पि (No Objection Letter) अननवाया रुपिा  पेि 
गनुापनेछ । 

(ख)  उम्िेदवाििे अजतवाातााको ननधाारित सिय िजदा आधा िण्टा अगावै तोहकएको कागिात सहहत अजतवााताा 
थथििा उपन्थथत िइसक्नु पनेछ ।  

(ग) नतीिा प्रकािन गदाा नािथििा व्याकिणीय अिुन्ध्द पाइएिा सम्वन्जधत उम्िेदवाििे अजतवाातााको 
सियिा  िानकािी गिाउनु हुन अनुिोध गरिजछ ।  

  



अजतवााताा कायाक्रि:  

  

अजतवााताा हुने थथान: एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेडको सिाहि¸ टे्रडटावि दोश्रो तल्िा¸ थापाथिी । 
 

 

किाचािी छनौट कनिटी 
एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 

क्र.स.ं  पद  तह उम्िेदवािको 
नसर्ारिस क्रिसखं्या  

सािहूहक छिर्ि                  
निनत ि सिय  

१ Structure Engineer/Expert/Specialist 
(Dam/Powerhouse/Tunnel/Trans 
Towers) 

७ सबै २०७६/०५/१५ गते आइतवाि 
वेिुका ५:०० बि े

२ Geotech Engineer/Expert 
(Geotech/Rock) 

७ सबै २०७६/०५/१५ गते  
आइतवाि वेिुका ६:१५ बि े

 
 

३ 

 
 
Hydropower Engineer 

 

७ 
क्र.सं. १ देन्ख ४ 

सम्ि 

२०७६/०५/१६ गते  सोिवाि  
वेिुका ५:०० बि े

क्र.सं. ५ देन्ख ८ 
सम्ि  

२०७६/०५/१६ गते  सोिवाि  
वेिुका ६:१५ बि े

४ Hydraulic Engineer ७ सबै २०७६/०५/१७ गते 
िङ्गिवाि वेिुका ५:०० बिे 

५ Civil Engineer (General) ७ सबै २०७६/०५/१७ गते 
िङ्गिवाि वेिुका ६:१५ बिे 

६ Cost Estimator (Civil Engg.) ७ सबै २०७६/०५/१८ गते        
बुधवाि वेिुका ५:०० बि े

 

७ 
 
Contract Engineer  

 

७ 

 

सबै 
२०७६/०५/१८ गते          
वुधवाि वेिुका ६:१५ बि े

 

८ 
 
Surveyor 

 

५ 
 

सबै 
२०७६/०५/१९ गते           
ववहीवाि वेिुका ५:०० बि े

९ Drilling  Supervisor ४ सबै २०७६/०५/१९ गते          
ववहीवाि  वेिुका ६:१५ बि े

 
१० Technician  Mechanical  २          सबै 


