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एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड 
थापाथिी टे्रडटावि¸ काठिाडौं 

 सूची दर्ाा गन ेसम्बजधी सूचना   
प्रथि पटक प्रकानिर् निनर्: २०७७/०३/३१ 

यस कम्पनीको लागि आ.व. २०७७/७८ मा आवश्यक पन ेदेहाय बमोजिमका मालसामान तथा सेवाहरु 
खरिद िननपुन ेभएकोल ेइच्छन क व्यक्ति¸  फम ुतथा कम्पनीहरुलाई सचूना बमोजिम आवश्यक काििातहरु  सलंग्न 
सहहत प्रत्येक समहूको लागि छन ट्टाछन ट्टै मौिनदा सचूीमा दता ुहनन साविुगनक खरिद गनयमावली, २०६४ को गनयम 
१८ को प्रयोिनाथ ुयो सचूना प्रकागित िरिएको छ । 
 

िौिुदा सूचीिा दर्ाा गन ेसिूहहरु:  
(क) सािान खरिद ि आपनूर्ा:   

(१) स्टेिनिी मसलन्द तथा कायालुय सामानहरु  (२) पत्रपक्तत्रका तथा पनस्तकहरु 

(३) छपाई सम्बन्धी काय ु

 

(४) इलेजरिकल, इलेरिोगनरस ्̧  कम््यनटि, क्तप्रन्टि, 
फोटोकपी,  फ्यारस, एयिकजडिसन, रयामिा, 
य.ूक्तप.एस, टोनि, सभ ेउपकिण आहद) 

(५) हाइड्रोलोजिकल स्टेिन सम्बन्धी उपकिण तथा  
गतनीहरुका पाटुपिूा ुआपगूत ु तथा ििान 

(६) फगनचुि तथा फगनगुसङ्ि सामानहरु आपगूत ुतथा 
ििान सम्बन्धी काय ु

(७) क्तपउने पानी (वोतल, िाि तथा ट्याङ्कि) 
आपगूत ु

(८) सवािी साधन (मोटिसाइकल, साइकल, िािी)  
तथा गतनीहरुका पाटुपनिा ुआपगूत ु 

(९) हवाई हटकट सम्बन्धी 
 

(१०) अन्य भपैिी एव ंक्तवक्तवध 

 
(ख)  ननिााण र्था ििार् सम्भाि र्र्ा : 
(१) साविुगनक गनमाणु तथा ममतु सम्भाि 
सम्बन्धी   काय ु

(२) सवािी साधन ( िािी, मोटिसाइकल ि 
साइकल) का पाटुपिूाहुरु आपगूत ुएव ंममतु काय ु

(३) इलेजरिकल, इलेरिोगनरस (कम््यनटि, फ्यारस, 
क्तप्रन्टि, फोटोकपी, एयिकजडिसन, रयामिा, 
य.ूक्तप.एस, टोनि, सभ ेउपकिण आहद)  
 

(४) हाइड्रोलोजिकल स्टेिन सम्बन्धी उपकिण 
तथा  गतनीहरुका पाटुपिूा ुममतु काय ुसम्बन्धी 

(५) फगनचुि तथा फगनगुसङ सामानहरु ममतु 
सम्भाि 
 

(६) सोलाि ििान, ममतु तथा सभंाि 
 

(७) सिसफाई सम्बन्धी काय ु (८) अन्य भपैिी एव ंक्तवक्तवध 
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(ग) पिाििा सेवा र्र्ा : 
(१) कम््यनटि, प्राक्तवगधक, इजन्िगनयरिङ्ि  
व्यवस्थापन, प्रिासन, वाताविण तथा आगथकु क्तवषय 
सम्बन्धी तालीम 

(२) इजन्िगनयरिङ्ि, व्यवस्थापन, प्रिासन, आगथकु, 
वाताविण¸ सामाजिक सचूना प्रक्तवगध ि सफ्टवेयि 
सम्वन्धी पिामि ुसेवा 

(३) सामाजिक परिचालन ि ििै सिकािी ससं्थाबाट 
प्राप्त िननपुन ेसेवाहरु 

(४) प्रिासगनक, काननूी, तालीम सम्बन्धी 
सामाजिक, सचूना प्रक्तवगध ि सफ्टवेयि सम्बन्धी 
 

(५) िलक्तवद्यनत आयोिनाको सभ ेि टेजस्टङ्ि तथा 
तथ्याङ्क सङ्कलन 

(६) काननूी पिामि ुसेवा सम्बन्धी सेवाहरु 

(७) किाि तथा क्तविेषज्ञता सम्बन्धी पिामि ुसेवा (८) सभ ेसम्बन्धी पिामि ुसेवा 
(९) कि/भ्याट सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (१०) वाताविण अध्ययन तथा योिना सम्बन्धी 

पिामि ुसेवाहरु  

(११) अननसन्धान सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (१२) वाइल्िलाइफ सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(१३) प्रयोििाला सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (१४) वोटागनरस सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(१५) इकोलोिी सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (१६) कम््यनटि सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(१७) लाित अननमान तथा क्तवश्लेषण सम्बन्धी 
पिामि ुसेवाहरु 

(१८) ड्याम सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(१९) िलक्तवद्यनत इजन्िगनयरिङ्ि सम्बन्धी पिामि ु
सेवाहरु 

(२०) ईलेरिोमेकागनकल सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(२१) हाईड्रोमेकागनकल सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (२२) जियोटेक/टनेल सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(२३) गसस्मोलोजिकल सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु (२४) स्िरचि सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(२५) जियोलोिी इजन्िगनयरिङ्ि सम्बन्धी पिामि ु
सेवाहरु 

(२६) EHV Substation सम्बन्धी पिामि ुसेवाहरु 

(२७) प्रसािण लाइन इजन्िगनयरिङ्ि सम्बन्धी 
पिामि ुसेवाहरु 

(२८) अन्य पिामि ुसेवाहरु  

(२९) कन्िरसन तथा कन्िरसन ्लागनङ सम्बन्धी (३०) पावि हाउस सम्बन्धी 
(३१) ड्राजफ्टङ सम्बन्धी (३२) गसगभल इजन्िगनयरिङ्ि सम्बन्धी 
(३३) टावि हििाइन सम्बन्धी (३४) पावि गसस्टम क्तवश्लेषण सम्बन्धी 
(३५) हाईड्रोलोजि/सेहिमेन्ट सम्बन्धी (३६) अन्य भपैिी एव ंक्तवक्तवध 
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(घ) अजय सेवाहरु:  

(१) क्तवज्ञापन तथा सचूना प्रकािन, प्रिािण तथा 
छपाइ सम्बन्धी 

(२) क्तवगभन्न सफ्टवेयि ि वेवसाइट गनमाणु,  ि 
इन्टिनेट, नेटवहकुङ्ि अपिेट खरिद काय ुसम्बन्धी 

(३) िाक्तिय तथा अन्तिाकु्तिय हवाइ हटकेहटङ्ि 
सम्बन्धी 

(४) सनिक्षाकमी, सिसफाई तथा अन्य कमचुािी 
सेवाहरु 

(५) गमहिया सेवा तथा िकन मेन्िी तयाि िन े
सम्बन्धी 
 

(६) इन्टिनेट सेवा, आपगूत,ु ििान तथा ममतु 

 

(७) टेगलफोन,  वेब पेि,  मेगिनिी औिाि,  
सफ्टवेयि आहदको ममतु सवेा 

(८) कन रियि सेवा ि हवाई हटकट¸ साधन भािामा 
गलने काय ु

(९) सवािी साधन भािामा गलने काय ु (१०) अन्य भपैिी एव ंक्तवक्तवध 

 

दिखास्र्का साथ पेि गनुा पन ेकागिार्हरु र्िा दर्ाा र्था नववकिण भएको प्रिाणपत्रको प्रनर्निपी । 
 

(१) सािान खरिद ि आपनूर्ा, ननिााण र्था ििार् सम्भाि र्र्ा  र्था अजय सेवाहरुको हकिा:   
क) स्थायी लखेा नम्बि तथा मलू्य अगभवकृ्ति किमा दता ुतथा नवीकिण भएको प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी । 
ख) कि चनिा प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी ि आवश्यकता अननसािको ब्यावसागयक प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी । 
ग) सम्पणू ुप्रमाणपत्रका प्रगतगलपी नोटिी पजब्लकबाट प्रमाजणत ििी पेि िननपुन ेछ । 
घ) उल्लेजखत सेवा प्रदान िन ुप्रचगलत काननूले कन न ैगनकायको अननमगत गलननपन ेउल्लेख भएको हकमा सो 

अननमगत गलएको प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी । 
 

(२) पिाििा सेवा हकिा : 
क) क्तवज्ञहरुको पिामि ुसेवामा सचूीकृत हनन चाहने व्यक्ति/फम/ुससं्थाहरुको हकमा सम्बजन्धत के्षत्रको क्तवज्ञता 

खनल्ने काििात पेि िनन ुपनछे।  
 

ख) र्िा भएिा : स्थायी लेखा नम्वि तथा मलू्य अगभवकृ्ति किमा दता ुनवीकिण भएको प्रमाणपत्रको 
प्रगतगलपी, कि चनिा प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी ि आवश्यकता अननसािको ब्यावसागयक प्रमाणपत्रको प्रगतगलक्तप 
पेि िननपुन ेछ । 

ग) व्यवि भएिा: VAT/PAN मा दता ुभएको हनननपन ेछ । 
सम्बजन्धत के्षत्रको योग्यता खनल्ने काििात तथा नािरिकता प्रमाणपत्रको प्रगतगलक्तप पेि             
िननपुनछे । 

घ) सम्पणू ुप्रमाणपत्र तथा काििातको प्रगतगलपी नोटिी पजब्लकबाट प्रमाजणत ििी पेि िननपुन ेछ । 
 

 िीत नपनिेका गनवेदन उपि कन न ैकािवाही हननेछैन । 
 सचूीकृत हनन चाहने इिाित प्राप्त व्यक्ति¸ फमु̧  कम्पनी एव ंससं्थाहरुले आफ्नो फोन न.ं, मोबाइल 

न.ं¸ इमेल¸ सम्पकु िननपुन ेव्यक्तिको क्तवविण अगनवाय ुरुपमा उल्लेख िननपुन ेछ । 
 

सम्पका  ठेगाना :                                                                                                                

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी निनिटेड                                                                                                                                                    
टे्रडटावि-दोस्रो र्ल्िा, थापाथिी, काठिाडौं । 

 Website: www.neaec.com.np                                                                      

 


