
 
 
 
 

 

एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 
थापाथिी टे्रडटावि ,काठिाण्डौ 
 सचूी दर्ाा गने सम्वन्जि सचूना   

पहििो पटक सूचना प्रकालिर् लिनर्: (२०७८ ÷ ०४÷ ०४) 

यस कायाालयको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा आवश्यक परे्न देहाय बमोजिमका मालसामार्न तथा सेवाहरु खरिद िर्ननापरे्न भएकले 
इच्छन क फमा तथा कम्पर्नीहरुलाई सूचर्ना बमोजिम आवश्यक काििातहरु  संलग्र्न सहहत प्रत्येक समूहको लागि छन ट्टाछन टै्ट मौिनदा सूचीमा 
दताा हनर्न सावािनर्नक खरिद नर्नयमावली,२०६४ को नर्नयम १८ को प्रयोिर्नाथा यो सूचर्ना प्रकाशित िरिएको छ । 
 

    िौिुदा सूचीिा दर्ाा गने सिूििरु  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

क) सािान खरिद ि आपूनर्ा   

 स्टेिर्निी मसलन्द तथा कायाालय सामार्नहरु  
 पत्रपत्रत्रका तथा पनस्तकहरु 

 छपाई सम्बजन्ि काया 
 इलेक्ट्रीकल, ईलेक्ट्रोनर्नक्ट्स ( कम््यनटि, प्रप्रन्टि, फोटोकपी,  

फ्याक्ट्स, एयिकण्डीसर्न, क्ट्यामािा,यू.प्रप.एस, टोर्नि, सभे 
उपकिण ईत्याहद) 

 हाईड्रोलोजिकल स्टेिर्न सम्बन्िी उपकिण तथा  नतर्नका 
पाटापूिाा आपूनता  तथा िडार्न 

 फनर्नाचि तथा फनर्नाशसङ्ि सामार्नहरु आपूनता तथा िडार्न 
सम्वजन्ि काया 

 प्रपउरे्न पार्नी (वोतल,िाि तथा टयांकि) आपूनता 
 सवािी सािर्न (मोटिसाईकल, साईकल ,िाडी)  तथा 

नतर्नका पाटापनिाा आपूनता  
 अन्य भैपिी एवं प्रवप्रवि 

 

ख) ननिााण र्था ििार् सम्भाि र्र्ा  

 सावािनर्नक नर्नमााण तथा ममात सम्भाि सम्वजन्ि काया 
 सवािी सािर्न ( िाडी, मोटिसाईकल ि साईकल)का 

पाटापूिााहरु आपूनता एवम ्ममात काया 
 इलेक्ट्रीकल, ईलेक्ट्रोनर्नक्ट्स ( कम््यनटि, प्रप्रन्टि,फोटोकपी, 

फ्याक्ट्स, एयिकण्डीसर्न, क्ट्यामािा, यू.प्रप.एस, टोर्नि, 
सभे उपकिण ईत्याहद)  

 हाईड्रोलोजिकल स्टेिर्न सम्बजन्ि उपकिण तथा  
नतर्नका पाटापूिाा ममात काया 

 फनर्नाचि तथा फनर्नाशसङ सामार्नहरु ममात सम्भाि 
 सोलाि िडार्न, ममात तथा संभाि 
 अन्य भैपिी एवं प्रवप्रवि  

 

ग) पिाििा सेवा र्र्ा  

 कम््यनटि, प्राप्रवगिक, ईजन्िर्नयरिङ,  व्यवस्थापर्न, प्रिासर्न,  
वाताविण तथा आगथाक प्रवषय सम्वजन्ि ताशलम 

 ईजन्िनर्नयरिङ, व्यवस्थापर्न, प्रिासर्न, आगथाक, वाताविण 
,सामाजिक सूचर्ना प्रप्रवगि ि सफ्टवेयि सम्वजन्ि पिामिा 
सेवा 

 सामाजिक परिचालर्न ि िैि सिकािी संस्थाबाट प्रा्त िर्नना 
परे्न सेवाहरु 

 प्रिासनर्नक, कारू्नर्नी, तालीम सम्वन्िी सामाजिक, सूचर्ना 
प्रप्रवगि ि सफ्टवेयि सम्बजन्ि 

  िलप्रवद्यनत आयोिर्नाको सभे ि टेजस्टङ्ि तथा तथयांक 
संकलर्न सम्बजन्ि 

 अन्य भैपिी एवं प्रवप्रवि  
 किाि तथा प्रविेषज्ञता सम्बजन्ि 

 सभे सम्बजन्ि पिामिा सेवा 

 

       घ) अजय सेवािरु  

 प्रवज्ञापर्न तथा सूचर्ना प्रकािर्न, प्रिािण तथा छपाइ 
सम्वन्िी 

 प्रवशभन्र्न सफ्टवेयि ि वेवसाईट नर्नमााण,  ि इन्टिर्नेट, 

रे्नटवर्का ङ्ि अपडटे खरिद काया सम्वजन्ि  
 िाजररय तथा अन्तिााजररय हवाइ हटकेहटङ्ि सम्वन्िी 
 सनिक्षाकमी, सिसफाई तथा अन्य कमाचािी सेवा 
 शमडडया सेवा तथा डकन मेन्री तयाि 
 ईन्टिरे्नट सेवा, आपननता, िडार्न तथा ममात 

 टेशलफोर्न,  वेव पेि,  मेशिर्निी औिाि,  सफ्टवेयि 
आहदको ममात सेवा 

 कन रियि सेवा ि हवाई हटकटवािी सािर्न भाडामा शलरे्न 
काया 

 कन रियि सेवा 
 अन्य भैपिी एवं प्रवप्रवि  

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

दिखास्तका साथ पेि िर्नना परे्न काििातहरु फमा दताा तथा र्नप्रवकिण भएको प्रमाणपत्रको प्रनतशलप्रप । 

क) स्थायी लेखा र्नम्वि तथा मूल्य अशभवपृ्रि किमा दताा तथा र्नप्रवकिण भएको प्रमाणपत्रको प्रनतशलप्रप । 
ख) कि चनक्ट्ता प्रमाणपत्रको प्रनतशलप्रप ि आवश्यकता अर्ननसािको ब्यवसानयक प्रमाणपत्रको प्रनतशलप्रप । 
ग) सम्पूणा प्रमाणप्रत्रका प्रनतशलप्रप र्नोटिी पजब्लकबाट प्रमाणणत ििी । 
घ) उल्लेणखत सेवा प्रदार्न िर्ना प्रचशलत कार्ननर्नले कन रै्न नर्नकायको अर्ननमनत शलर्ननपरे्न उल्लेख भएको हकमा सो अर्ननमनत शलएको 

प्रमाणपत्रको प्रनतशलप्रप। 
ङ) प्रवज्ञहरुको पिामिा सेवामा सनगचकृत हनर्नचाहरे्न व्यजक्ट्त/फमा/संस्थाहरुको हकमा सम्वजन्ित क्षेत्रको प्रवज्ञता खनल्रे्न काििात पेि िर्ननापरे्न 

छ।  
च)  रित र्नपनिेका नर्नवेदर्न उपि कन रै्न कािवाही हनरे्नछैर्न ्। 
छ) सनगचकृत हनर्नाचाहरे्न इिाित प्रा्त व्यजक्ट्त फमा कम्पर्नी एवं संस्थाहरुले आफ्र्नो फोर्न रं्न.,मोबाइल रं्न. इमेल सम्पका  िर्ननापरे्न 

व्यजक्ट्तको प्रवविण अनर्नवाया रुपमा उल्लेख िर्ननापरे्न छ। 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 सम्पका  ठेगाना : 

                                                                                                                                           एनइए इन्जिननयरिङ्ग कम्पनी लिलिटेड 

                                                                                                                                            टे्रडटावि, थापाथिी, काठिाडौं । 

                                                                                                                                र्ोन नं. ०१–५१११०२४/२५ Website: www.neaec.com.np 


