हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग िम्बन्धी प्रसिवेदन
१. उजुरीको िं क्षिप्त व्यहोरा
१. हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सि. का महाप्रबन्धक प्रेम शं कर सिं हिे ववज्ञको नाममा बननर
िथा क्षिफ बननर पदमा उक्त उद्योगको कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीमा िोवकएको
योग्यिािँग बाक्षिने गरी योग्यिा िोकी ववज्ञापन गरे को । आकर्नक ििब िुववधा ददने
गरी खाि व्यक्षक्तिाई (उद्योगकै पूव न कमनिारीहरुिाई) मात्र समल्नेगरी योग्यिा बनाएको
र िो वापि सनजहरुबाट मोटो रकम सिएको ।
२. उद्योगिे समसि २०७३।०८।०६ मा खुिा प्रसियोसगिाद्वारा पदपूसिन गनन प्रकाक्षशि
ववज्ञापन (२०७४।०६।१० मा नसिजा प्रकाक्षशि) मा िमेि रकम माग गरे को ।
३. उद्योगको

समसि

२०७३।०८।०६

को

Electronics/Instrumentation Engineer

ववज्ञापन

नं .

३२/०७३।७४

भनी माग गररएको

िर

मा

Electrical

Engineer िाई छनौट गरी माग गररएको शैक्षिक योग्यिा भन्दा फरक योग्यिा भएको
व्यक्षक्त सनयुक्त भएको ।
४. हे टौंडा सिमेन्ट उद्योगिे वावर्नक १ करोड मूल्य बराबरको ववयररङ्ग खपि हुँदा पसन
कवहल्यै टे ण्डर नसनकािी आसथनक असनयसमििा गरी िेवटङ्ग माफनि खररद गरे को भन्ने
िमेि ।

२. छानविनबाट पाइएको व्यहोरााः
(क)

बननर सनयुक्षक्त िम्बन्धमा

२. उद्योग ४ सिफ्टमा िञ्चािनमा रहे को र २ जना बननर सनकट भववष्यमा असनवायन अवकाश
हुने भएका कारण Kiln िञ्चािन गनन बननर आवश्यक दे क्षखएको भन्ने िगायिका कारण
दे खाई उद्योगको Kiln ववभागबाट ४ जना बननर माग भएको । िो बननर पदका िासग
ु व िमेि खुिाई प्रशािन ववभागमा पठाएको
वकल्न ववभागिे शैक्षिक योग्यिा िथा कायाननभ
दे क्षखन्छ ।

३. हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सिसमटे ड िञ्चािक िसमसिको समसि २०७२ श्रावण २० गिेको
१०७६ औ ं बैठकिे वकल्न ववभागबाट िेखी आए बमोक्षजमकै न्यूनिम आवश्यक योग्यिा
ु व िोकी बननर सनयुक्त गनन करार पद ४ िृजना गने सनणनय गरे को दे क्षखन्छ ।
र कायाननभ
४. कागजाि अध्ययन गदान िो ४ वटा बननर पदको िासग दे हाय बमोक्षजम ववज्ञापन भई
पदपूसिनको प्रकृया अगासड बढाएको दे क्षखन्छववज्ञापन समसि
२०७२।०५।३०

(naukari.com मा
िमेि प्रकाक्षशि)

माग गरे को
िीट िं ख्या

दरखास्ि

सनयुक्त

परे को

भएको

िं ख्या

िं ख्या

कैवफयि
१ जना भारिीय र १ जना नेपािी रामिन्र प्र. रौसनयारिँग

४

१०९

-

२०७३।०४।०७

२

८

२

२०७३।०६।१८

२

१०

-

२०७३।०९।१२

२

१

१

िहमसि भई सनयुक्त गनन पेश भएकोमा पुन: २ बननरको
िासग िूिना प्रकाशन गने सनणनय भएको ।

रामिन्र प्र. रौसनयार र असनरुर प्र. सिं ह बढीमा २
वर्नका िासग सनयुक्त (रौसनयारिे पुन: दरखास्ि ददएको)
। सनजहरु उद्योगकै पूव न कमनिारी रहे का ।

कुनै पसन छनौटमा नपरे को भनी प्रसिवेदन पेश भएको
।
श्याम प्रिाद श्रे ष्ठ बढीमा २ वर्नका िासग सनयुक्त ।
सनज उद्योगकै पूव न कमनिारी रहे को ।

५. मासथ उक्षल्िक्षखि ववज्ञापन मध्ये अक्षिल्िा ३ वटा ववज्ञापनमा दे हाय बमोक्षजमको शैक्षिक
योग्यिा िथा कायन अनुभव िोवकएको दे क्षखन्छ


Qualification: Minimum Bachelor's Degree in Science (Chemistry) or
Diploma/Bachelor degree in Engineering.
Experience: (a) For Bachelor Degree in Engineering minimum 3 yrs experience
in the related field. Or
(b) For Bachelor Degree in Science (Chemistry) or Diploma in
Engineering minimum 4 yrs experience in the related field.

६. मासथ उक्षल्िक्षखि पवहिो ववज्ञापनमा उमेदवारहरुको Short Listing गनन, िी छनौटमा
परे काहरुमध्ये ३ सिफ्टमा काम गनन इच्छु क भए नभएको िम्पकन गरी इच्छु क उमेदवारको
अन्िवानिान सिने जस्िा प्रकृयामा नै १० मवहना व्यसिि भएको दे क्षखन्छ । त्यिबाट २
जना उमेदवार सनयुक्षक्तका िासग छनौट भए पसन सनयुक्त नगरी समसि २०७३।०३।२१
मा उद्योग व्यवस्थापनिे बाँकी २ बननरको िासग पुन: िूिना सनकाल्ने सनणनय गरे को
दे क्षखन्छ ।

७. दोस्रो ववज्ञापनमा पेश भएका दरखास्ि मध्ये रामिन्र प्रिाद रौसनयार र असनरुर प्रिाद
सिं हको मात्र िोवकएको अनुभव भएको र पवहिो ववज्ञापनबाट सनयुक्षक्तका िासग छनौट
भएका १ जना भारिीय नागररकिे व्यक्षक्तगि कारण दे खाई आउन निक्ने जवाफ पठाएको
भनी िञ्चािक िसमसिको समसि २०७३ भार ४ गिेको १११८ औ ं बैठकिे िोही
उद्योगका पूवक
न मनिारी िमेि रहे का उक्षल्िक्षखि २ जनािाई सनयुक्त गने सनणनय गरे को
पाइयो ।
८. िेस्रो ववज्ञापनका िम्बन्धमा पेश भएका कुनै पसन दरखास्ि छनौटमा नपरे को भनी मूल्याङ्कन
िसमसििे प्रसिवेदन पेश गरे को पाइयो । िर आवेदकहरुको वववरण हे दान २ जनाको
शैक्षिक योग्यिा माग गररएकै ववर्यमा स्नािकोत्तर िह भएको र केही वर्न िम्बक्षन्धि
िेत्रमा काम गरे को अनुभव िमेि पेश गरे को दे क्षखयो ।
९. िञ्चािक िसमसिको समसि २०७३ भार ४ को १११८ औ ं बैठकिे “....... दरखास्ि
आह्वान गदान माग बमोक्षजमको िं ख्यामा दरखास्ि नआएमा अनुभव िथा अन्य योग्यिा
सनधानरण गरी सनयुक्षक्तको प्रकृया अगासड बढाउन व्यवस्थापनिाई सनदे शन ददने सनणनय
गररयो”

भन्ने

िमेि

सनणनय

गरे को

पाइएकोिे

िोही

आधारिाई

टे की

समसि

२०७३।०९।१२ मा िौथोपटक प्रकाक्षशि ववज्ञापनमा भने दे हाय बमोक्षजमको शैक्षिक
योग्यिा िथा कायन अनुभवको ववकल्प थप गरे को पाइयो-



(c) Bachelor in any discipline having 15 years' experience in kiln operation of any
cement industry.

ु व िथा मासिक
१०. उक्त ववज्ञापनहरु बमोक्षजम सनयुक्त भएका बननरहरुको योग्यिा, कायाननभ
पाररश्रसमक दे हाय बमोक्षजम भएको दे क्षखन्छक्र.
िं .
१.
२.

३.

नामथर
असनरुर प्रिाद सिं ह
रामिन्र प्रिाद
रौसनयार
श्याम प्रिाद श्रे ष्ठ

*प्रमाणपत्र िह वा िो िरह

शैक्षिक योग्यिा
*Diploma in
Mech.
Engineering
Diploma in
Mech.
Engineering
व्यवस्थापनमा
स्नािक

ु व
कायाननभ

पाररश्रसमक
(रु. मा)

28 Years in HCIL

४८,000।-

26 Years in HCIL

४५,०००।-

िोही उद्योगमा वकल्न
िञ्चािन िम्बन्धी काममा
१७ वर्नको अनुभव

55,000।-

कायनरि अवसध
२०७३।६।१
दे क्षख १ वर्न
२०७३।७।७
दे क्षख २ वर्न
२०७४।५।१२
दे क्षख २ वर्न

११. करारमा सनयुक्त भएका सनजहरुको सनयुक्षक्त पत्र अनुिार असनरुर प्रिाद सिं ह र श्याम
प्रिाद श्रे ष्ठिाई आठौं िह िथा रामिन्र प्रिाद रौसनयारिाई िािौं िह िरह िोवकएको
दे क्षखन्छ । िर हाि िो पदमा कोही पसन करारमा कायनरि नरहे को भन्ने बुक्षिएको ।
१२. उजुरीिाथ िं िग्न समसि २०७४।०५।२४ मा प्रकाक्षशि िूिनाका िम्बन्धमा उद्योगका
प्रशािन ववभाग प्रमुख प्रदीप कुमार पौडे ििे मौक्षखक रुपमा जानकारी गराए अनुिार उक्त
िूिना बमोक्षजम ८ जनाको दरखास्ि परे को । त्यिमध्ये ३ जना छनौट भएकोमा १
जना अन्िवानिानमा आए पसन किै िाई सनयुक्षक्त नददइएको भन्ने बुक्षिएको ।
१३. हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सिसमटे ड कमनिारी िे वा शिन सनयमाविी, २०५५ को सनयम
३.5.1. अनुिार प्राववसधक असधकृि स्िरको पदको िासग िम्बक्षन्धि ववर्यको स्नािकोत्तर
उपासध हुनपु ने िर प्रयोगात्मक ववज्ञ (Applied Science) वा प्रववसध (Technology) वा
इक्षिसनयररङ ववर्यको हकमा भने स्नािक स्िरको उपासध हुने भए पुग्नेछ भन्ने व्यवस्था
रहे को ।
१४. िोही सनयमाविीको सनयम २.४.४. (क) मा “उद्योगको िं गठन िं रिनासभत्र कायम
भएको स्थायी प्रकृसिको पदमा करार िेवामा कमनिारी सनयुक्त गररने छै न” भसनएको ।
त्यस्िै , सनयम २.४.४ (ग) मा “करार िेवामा सनयुक्षक्त गदान जुन िह, िेवा/िमूहको पदमा
सनयुक्षक्त गररने हो िो को सनसमत्त आवश्यक न्यूनिम शैक्षिक योग्यिा र अनुभवको अवसध
सनधानरण गदान उद्योगमा िमान िह र िेवा िमूहको स्थायी िफनको सनसमत्त िोवकएको
योग्यिा भन्दा कम योग्यिा िोवकने छै न” भन्ने व्यवस्था रहे को ।
(ख)

क्षिफ बननर सनयुक्षक्त िम्बन्धमा

१५. कारखानामा भएको जनशक्षक्त क्रमश: अवकाश हुँदै गएकोिे उद्योग िञ्चािनमा कदठनाई
हुन गएको भन्ने कारण दे खाई खािी पदमा आपूसिन नभएिम्मको िासग एकजना दि
Chief Burner आवश्यक परे को भनी उद्योगको वकल्न ववभागिे Office Memo माफनि
उद्योग व्यवस्थापनिँग माग गरे को । िाथै उक्त पदका िासग आवश्यक पने शैक्षिक
ु व िमेि त्यिै Memo िाथ खुिाई पठाएको दे क्षखन्छ ।
योग्यिा िथा कायाननभ

१६. वकल्न ववभागको Memo अनुिार नै दे हाय बमोक्षजमको योग्यिा िोकी ६ मवहनाको
िासग (पुन: ६ मवहनािम्मको म्याद थप हुन िक्ने गरी) क्षिफ बननर पद १ करार िेवामा
सनयुक्त गनन भनी समसि २०७५।६।१८ मा िू िना प्रकाक्षशि भएको दे क्षखन्छ

योग्यिा: मेकासनकि इक्षिसनयररङ्गमा न्यू निम प्रमाणपत्र िह उत्तीणन गरे को र अनुभवको
हकमा बसननङ्ग कायनमा न्यूनिम २० वर्नको अनुभव भएको ।

१७. उक्त िूिना बमोक्षजम नागेन्र प्रिाद सिं हको मात्र सनवेदन परे को दे क्षखएको । िो सनवेदन
िम्बन्धमा गदठि िसमसििे सनजको कायनिमिा र अनुभविाई सबिार गदान हाि उद्योग
िञ्चािनको िासग वकल्न जस्िो िं वेदनशीि स्थानमा भरपदो जनशक्षक्त नभएको र नयाँ
सनयुक्त भई आएका बननर िम्बन्धी कायन गरररहे का कमनिारीहरु ििम नभई िकेको
अवस्था रहे को भनी सनजको िेवा शिन एवं िुववधा िमेि िोकी सनजिाई करारमा सनयुक्त
गनन सिफाररि गरे को पाइयो ।
१८. कागजाि अनुिार क्षिफ बननर पदमा करार िे वामा सनयुक्त नागेन्र प्रिाद सिं हको शैक्षिक
योग्यिा सडप्िोमा इन मेकासनकि इक्षिसनयररङ्ग रहे को र सनज िोही उद्योगमा रही िोही
कायनमा ३० वर्नको अनुभव रहे को भन्ने दे क्षखन्छ ।
१९. उक्त उद्योगको दरवन्दी वववरणमा बननर पद ३ वटा रहे को र िी िबै पदपूसिन भएको
दे क्षखन्छ भने क्षिफ बननर पद रहे को दे क्षखँदैन ।
२०. उद्योगको कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीमा भएको प्रावधान बमोक्षजम ववज्ञ, ववशेर्ज्ञ
जस्िा पदहरुमा करार िेवामा सनयुक्षक्त गनन िक्ने व्यवस्था रहे को । उक्त पद उद्योगको
स्थायी दरवन्दीमा नभएको र हाि वकल्न िञ्चािनमा कायनरि कमनिारीहरुबाट नै उक्त
कायन गने िमिा ववकाि गरी भववष्यमा कायनरि कमनिारीहरुबाटै कायन गराउनु पने
भएकोिे िो ववशेर्ज्ञ िे वा उद्योगिाई अत्यावश्यक रहे को भन्ने िमेिको व्यवस्थापकीय
रायका आधारमा हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सिसमटे ड िञ्चािक िसमसिको समसि २०७५ पौर्
७ को १२४२ औ ं बैठकिे िो िम्बन्धमा सिफाररि गने िसमसिकै सिफाररि बमोक्षजम
नागेन्र प्रिाद सिं हिाई क्षिफ बननर पदमा िेवा करारमा सिन स्वीकृसि ददने सनणनय गरे को
दे क्षखन्छ।
२१. सनज नागेन्र प्रिाद सिं हिाई समसि २०७५।०९।१८ दे क्षख िागू हुनेगरी ६ मवहनाको
िासग क्षिफ बननर पदमा करार िेवामा सनयुक्त गरे को र सनजको मासिक पाररश्रसमक रु.

८५,०००।- िोवकएको पाइयो । िाथै सनजिे पाउने अन्य िुववधाहरु उद्योगको आठौं
िहका कमनिारी िरह िोकेको पाइयो । त्यस्िै , पुन: ६ मवहनाको िासग सनजको म्याद
थप गरी हाििम्म पसन सनज कायनरि रहे को भन्ने बुक्षिएको ।
२२. उद्योगको कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीको सनयम २.४.४. मा ‘करार िेवामा सनयुक्त
गररने पद’ का िम्बन्धमा उल्िेख भएको । िो अनुिार “उद्योगमा कायम रहे को मौजुदा
दरवन्दी र ववक्षशष्टिा (ज्ञान र िीप) बाट िम्पन्न हुन निक्ने कायन प्रकृसि, कायन ववक्षशष्टिा
र ववशेर्ज्ञिा रहे को अस्थायी प्रकृसिको कामको सनसमत्त िसमसििे करार िेवामा सनयुक्त
गने गरी पद श्रृजना गनन िक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहे को दे क्षखन्छ ।
२३. त्यस्िै सनयम २.४.४. (ख) मा- “ववशेर्ज्ञ, ववर्य ववज्ञ जस्िा प्रकृसिको पदमा मात्र
करार िेवामा सनयुक्त गररने छ” भन्ने उल्िेख भएको छ भने त्यिै को ‘(ि)’ मा- “करार
िेवाको पद श्रृजना गनुन पदान िवनप्रथम यस्िो पद र पदिे गनुन पने कामको वववरण िथा
पदको सनसमत्त आवश्यक न्यूनिम योग्यिा सनधानरण गरे र िोही अनुिार मात्र उपयुक्त
व्यक्षक्तिाई सनयुक्त गनुन पनेछ” भन्ने व्यवस्था रहे को दे क्षखन्छ ।
२४. उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेम शं कर सिं हको भनाई अनुिार वकल्न (Kiln) िम्बन्धी कायन
गने बननर पदमा धेरै िामो अवसधिम्म (करीब २५ वर्न जसि) कमनिारी सनयुक्त नगररएका
कारण उद्योगमा पुराना र िम्बक्षन्धि कायनमा अनुभवी िथा दि कमनिारीहरु अवकाश हुँदै
गइरहे का । बननर पदमा स्थायी दरवन्दीमा सनयुक्त भएका कमनिारीको कायानवसध हाि
२/३ वर्न जसि मात्र भएको । सनजहरु हाििम्म पसन वकल्न िम्बन्धी काममा दि िथा
अनुभवी भई निकेका । सिमेन्ट उत्पादनको िासग वकल्न िम्बन्धी राम्रो ज्ञान िथा
अनुभव नभएमा सिमेन्टको उत्पादन िथा गुणस्िरमा अिर पने र यो कायन सिमेन्ट
उत्पादनको िासग िं वेदनशीि ववर्य भएकोिे यि अवस्थामा नयाँ सनयुक्त भएका
बननरहरुिाई सिकाई काममा दि बनाउनको िासग पसन िोही उद्योगकै पुराना र अनुभवी
कमनिारी आवश्यक परे को ।
त्यस्िै , उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनको िासग RABH System जडान गररएको । उद्योगका
पुराना र अनुभवी कमनिारीिे मात्र िो system मा राम्ररी काम गनन िक्ने अवस्था रहे को।
कसिपय सनजी िेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरुिे नयाँ प्रववसधको प्रयोग गरी असधकिम उत्पादन
िमिामा उद्योग िञ्चािन गरररहे को भए पसन यि उद्योगमा भने वकल्न िम्बन्धी काम

manual नै हुने गरे को । सनजी सिमेन्ट उद्योगहरुिे पुराना दि र अनुभवी कमनिारीहरुिाई
आकर्नक ििब िथा िुववधा ददएर िाने गरे कोिे यि उद्योगमा त्यस्िा कमनिारीहरु आउन

निाहने हुँदा सनजहरुिाई पाररश्रसमक िुववधा बढाउनु पने अवस्था रहे को दे क्षखन्छ भन्ने
िमेि सनजको भनाई रहेको ।
(ग)

उद्योगको ववज्ञापन नं . ३२/०७३।७४ का िम्बन्धमा

२५. जानाजान नभई िुदिएर माग गररएको भन्दा फरक वकसिमको शैक्षिक योग्यिा भएको
दरखास्ि फाराम िम्बक्षन्धि कमनिारीिे बुक्षि सिएको । िो शैक्षिक योग्यिाका िम्बन्धमा
िोक िेवा आयोगको पसन ध्यान नपुगेको हुँदा िोही बमोक्षजम उमेदवार सिफाररि भई
सनयुक्त िमेि भएको । वैकक्षल्पक उमेदवारिे िो ववर्यमा अदाििमा ररट हािेको िर
सनवेदकको ववपिमा फैििा भएको । सनजिे पुनरावेदन गरे नगरे को जानकारी उद्योगिाई
नभएको । िो ववज्ञापन बमोक्षजम सनयुक्त व्यक्षक्त पसन हाि उद्योगमा कायनरि नरहे को भनी
उद्योगका प्रशािन ववभाग प्रमुखिे मौक्षखक जानकारी गराउनुभएको ।
(ि)

सबयररङ्ग खररद िम्बन्धमा

२६. प्राप्त वववरण अनुिार आ.व. २०७५/०७६ मा जम्मा रु. 24,53,725।- को
सबयररङ्ग खररद गरे को र िी िबै िोिै खररद गरे को पाइयो, जुन दे हाय बमोक्षजम रहे को
दे क्षखन्छI. पटक पटक गरी िोिै खररद गररएका ववसभन्न िाइजका सबयररङ्गहरु
क्र.िं .

फमन/िप्िायरको नाम

कसि पटक

रकम रु. मा

खररद गरे को

(भ्याट बाहेक)

१.

Rikesh & Ripesh Suppliers, Hetauda

२ पटक

१,०६,०००।-

२.

Puja Auto & Machinary Complex, Hetauda

२ पटक

1,39,500।-

३.

Raj Machinery Stores, Janakpur

१० पटक

६,65,170।-

४.

Khusbhu General Order Suppliers, Janakpur

२ पटक

1,68,000।-

५.

K.C. Suppliers, Hetauda

१ पटक

42,800।-

६.

Jhalak Enterprises, Hetauda
Mamta Stationery and General Order
Suppliers, Janakpur
Sampurna Suppliers, Hetauda

१ पटक

86,000।-

१ पटक

76,155।-

१ पटक

81,400।-

७.
८.

जम्मा

13,65,025।-

II. Hand Quotation सिई िोिै खररद गररएका सबयररङ्गहरु
क्र.िं .

फमन/िप्िायरको नाम

PR* प्राप्त भएको

रकम रु. मा

समसि

(भ्याट बाहेक)

१.

Sagun Traders & Suppliers

२०७५।३।११

3,81,700।-

२.

Unique traders & enterprises

2075।३।२९

4,72,000।-

३.

Khusbhu General Order Suppliers

२०७५।०५।०४

2,35,000।-

जम्मा

10,88,700।-

PR = Purchase Requisition

२७. त्यिै गरी उपिब्ध कागजाि अनुिार आ.व. ०७४/७५ मा ३५ पटक गरी १० वटा
फमन/िप्िायरहरुबाट

रु.

११,८५,304।८२

र

Hand Quotation

/

Local

Quotation बाट रु. ७,३९,०००।- गरी जम्मा रु. 19,24,304।82 को ववसभन्न
िाइज र प्रकारका सबयररङ्गहरु िोिै खररद गरे को पाइयो । त्यिरी िी प्रत्येक फमनबाट
रु. ५ िाखको िीमा सभत्र रही खररद गरे को पाइयो ।
२८. िावनजसनक खररद सनयमाविी, २०६४ (पाँिौं िं शोधन) को सनयम ८५ को उपसनयम
(४) बमोक्षजम एक िाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको िोिै खररद गदान मौजुदा िूिीमा
रहे का कम्िीमा िीनवटा आपूसिनकिानबाट सिक्षखि रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्िाव माग गरी
खररद गनुप
न ने गरी िोही सनयमको उपसनयम (१) (क) बमोक्षजम पाँि िाख रुपैयाँिम्म

िागि अनुमान भएको माििामान िोिै खररद गनन िवकने व्यवस्था रहे को दे क्षखन्छ ।
२९. त्यस्िै िोही सनयमाविीको सनयम ८५ (१ख) मा “.......एक आसथनक वर्नमा एकैपटक
वा पटक पटक गरी िीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्षक्त, फमन कम्पनी वा िं स्थाबाट
एकपटक भन्दा बढी िोिै खररद गनन िवकने छै न” भनी उल्िेख भएको दे क्षखन्छ ।
३०. उद्योगिे अविम्बन गरे को Bearing खररद प्रकृयाका िम्बन्धमा उद्योगको Ref. ख
१५०/०७६/०७७ समसि २०७६।०६।१३ को पत्रानुिार दे हाय बमोक्षजम िेखी
आएको पाइयो

एक िाख रुपैयाँ िम्म िोिै खररद गने गररएको ।



रुपैयाँ एक िाख दे क्षख पाँि िाख िम्मको खररदमा कम्िीमा ३ वटा िूिीकृि
फमनहरुबाट कोटे शन सिई खररद गने गररएको । बढी भन्दा बढी प्रसिस्पधानको
िासग स्थानीय पसत्रकामा ७ ददनको म्याद ददई कोटे शन माग गरे र िमेि खररद
गने गररएको ।



रुपैयाँ पाँि िाख दे क्षख बीि िाख िम्मको खररदमा सिल्ड कोटे शनको माध्यमबाट
खररद गने गररएको ।



रुपैयाँ बीि िाख भन्दा बढीको खररदमा बोिपत्रबाट खररद गने गररएको ।

३१. एक आ.व. मा सबयररङ्ग खररद गरे को जम्मा रकम हे दान उद्योगको उक्त पत्रमा खुिाए
बमोक्षजम भएको पाइएन । ििथन के किरी खररद गने गररएको हो, थप प्रष्ट पाररददन
खररद ववभाग प्रमुख राम बाबु िाहिँग अनुरोध गररएकोमा दे हाय बमोक्षजम खररद गने
गररएको भनी मौक्षखक जानकारी प्राप्त भएको

िम्बक्षन्धि शाखा/ववभाग/महाशाखाबाट PR (Purchase Requisition) भरी
Authorized Person िे िही गरे पसछ स्टोरमा जान्छ ।



स्टोरिे िामानको स्टक अवस्था हे रेर िही गरे पसछ िम्बक्षन्धि DGM बाट स्वीकृि
(PR Approve) हुन्छ ।



िो PR Approve भएपसछ खररद ववभागमा जान्छ । त्यिपसछ खररद ववभागिे
प्रत्येक PR को छु ट्टाछु ट्टै दे हाय बमोक्षजमको आधारमा िामान खररद प्रकृयामा
िान्छ रु. १ िाख िम्मको खररदमा खररद ववभागिे आफैं बजारबाट खररद गने
गरे को । (िागि इक्षस्टमेट नपने भएकोिे)
 रु. १ िाखदे क्षख ५ िाख िम्मको खररदमा कम्िीमा ३ वटा िूिीकृि
फमनबाट कोटे शन सिई न्यूनिमबाट खररद गने गरे को । कवहिेकाहीं
प्रसिस्पधानमा िान पसत्रकामा पसन िूिना प्रकाशन गने गरे को ।
 रु. १ िाख िम्मको खररदमा खररद ववभाग प्रमुखिे, रु. १ िाख दे क्षख
१५ िाख िम्मको खररदमा नायव महाप्रबन्धकिे र रु. १५ िाख भन्दा
बढीको िासग महाप्रबन्धकिे स्वीकृि गने गरे को ।
 महाप्रबन्धकिे रु. १५ िाख िम्मको िामान खररदका िासग असधकार
प्रत्यायोजन गरे को ।



वावर्नक असधकिम मूल्यको सबयररङ्गहरु िोिै खररद गरे को भन्ने िम्बन्धमा- उद्योग
िुिारु गनन PR बाट माग भई आए अनुिार िुरुन्ि खररद गनुप
न ने भएकोिे रु. ५
िाखभन्दा कमको हकमा मासथ उक्षल्िक्षखि प्रकृया अनुिार िोिै खररद गने गररएको

िर रु. ५ िाखभन्दा बढी िागि अनुमान भएमा िावनजसनक खररद ऐन िथा
सनयमाविी अनुिार क्षशिबन्दी दरभाउपत्र वा बोिपत्रको माध्यमबाट नै खररद गने
गररएको भन्ने िमेि ।
३२. उद्योगको आम्दानीको मुख्य स्रोि सिमेन्ट सबक्री रहे को र अन्य स्रोिहरुमा ब्याज,
जररवाना, सििाम, नेपाि िरकारबाट प्राप्त ऋण अनुदान रहे को दे क्षखन्छ । िञ्चािक
िसमसिबाट स्वीकृि बजेट बमोक्षजम िामान खररद गनुप
न ने दे क्षखन्छ भने त्यिमध्ये पसन
सबयररङ्ग खररदका िासग सिमेन्ट सबक्रीबाट प्राप्त आम्दानी नै रहे को भन्ने बुक्षिएको ।
३३. उद्योगका िम्बन्धमा महािेखा परीिकको कायानियको आ.व. २०७४/०७५ को
अक्षन्िम िेखापरीिण प्रसिवेदनमा बेरुजु औ ंल्याएको दे क्षखएन भने छानववन अवसधमा आ.व.
०७५/०७६ को महािेखा परीिकको प्रसिवेदन उपिब्ध हुन िकेन ।

३. सनष्कर्न िथा राय
1. बननर/क्षिफ बननर पदमा त्यि प्रकारको शैक्षिक योग्यिा कायम गररएको कायन उद्योगको
कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीको सनयम ३.५.१. िथा सनयम २.४.४. (ग) ववपरीि
भएको दे क्षखन्छ ।
2. (उद्योगको कमनिारी िेवा शिन सनयमाविी, २०५५ को सनयम ३.5.1. मा ववशुद्ध ववज्ञान

शैक्षिक योग्यिा आवश्यक हुने प्राववसधक असधकृि स्िरको पदको िासग िम्बक्षन्धि ववर्यको
स्नािकोत्तर

उपासध

हुनपु ने

िर

प्रयोगात्मक

ववज्ञ

(Applied Science)

वा

प्रववसध

(Technology) वा इक्षिसनयररङ ववर्यको हकमा भने स्नािक स्िरको उपासध हुने भए पुग्नेछ
भन्ने रहेको । त्यस्िै - सनयम २.४.४ (ग) मा “करार िे वामा सनयुक्षक्त गदान जुन िह,

िेवा/िमूहको पदमा सनयुक्षक्त गररने हो िो को सनसमत्त आवश्यक न्यूनिम शैक्षिक योग्यिा र
अनुभवको अवसध सनधानरण गदान उद्योगमा िमान िह र िे वा िमूहको स्थायी िफनको सनसमत्त
िोवकएको योग्यिा भन्दा कम योग्यिा िोवकने छै न” भन्ने व्यवस्था रहे को ।)

3. उद्योग िञ्चािक िसमसिको सनणनयबाट बननर/क्षिफ बननर (श्याम प्र. श्रे ष्ठको बाहे क)
सनयुक्त गररएको पाइयो । िर िी पदमा कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीमा िोवकएको
भन्दा कम वा फरक वकसिमको शैक्षिक योग्यिा भएका व्यक्षक्तहरु सनयुक्त भएको
दे क्षखन्छ ।

4. उद्योगको सनयमाविीको सनयम २८ मा िञ्चािक िसमसिको असधकार र किनव्य उल्िेख
भएको । त्यिमा िञ्चािक िसमसििे कमनिारीको योग्यिा सनधानरण गने िम्बन्धी ववर्य
उल्िेख गरे को पाइएन ।
5. बननर िथा क्षिफ बननर पदमा पदपूसिनको िासग पवहिो पटक िूिना प्रकाक्षशि गदान नै
कमनिारी िेवा शिन सनयमाविी ववपरीि शैक्षिक योग्यिा िोवकएको दे क्षखन्छ । यि
अनुिार हे दान उपयुक्त उमेदवार नपाइएकोिे त्यिो गररएको भन्ने उद्योगको दावी त्यसि
ववश्विनीय िाग्दै न ।
6. समसि २०७३।६।१८ को िूिना अनुिार बननर पदका िासग कमनिारी िेवा शिन
सनयमाविी बमोक्षजम शैक्षिक योग्यिा स्नािकोत्तर रहेको र िम्बक्षन्धि िेत्रमा केही वर्न
काम गरे को अनुभव पेश गरे का आवेदक पसन छनौटमा परे को नदे क्षखएको । अप्राववसधक
(व्यवस्थापन) ववर्य सिएका श्याम प्रिाद श्रे ष्ठिाई िावहं Trial सिएर बननर पदमा सनयुक्त
गरे को िर सनयमानुिारको योग्यिा भए पसन सनजहरु व्यावहाररक परीिा ददनबाट वक्षञ्चि
भएको पाइयो ।
7. पवहिो पटक बननर पद ४ करारमा पदपूसिन गनन िूिना प्रकाक्षशि भएर िामो िमय
छनौट प्रकृयामा िगाए पसन िो बमोक्षजम किै िाई सनयुक्षक्त नददइएको । त्यिपसछ २
पदको िासग मात्र िूिना प्रकाक्षशि गरे को र दुवैजना उद्योगका पूवक
न मनिारी सनयुक्त
भएका । दोस्रो पटक माग गररएकै िं ख्यामा पदपूसिन भएपसछ पसन पुन: समसि
२०७३।६।१८ मा २ बननर माग गरी िूिना प्रकाक्षशि भएको दे क्षखन्छ । बननर पद
४ अत्यावश्यक भएको भसनए पसन दोस्रो पटक प्रकाक्षशि िूिनाबाट एकैिाथ माग
नगरी दोस्रो र िेस्रो पटकको िूिनामा छु ट्टाछु ट्टै माग गरे र पदपूसिनको प्रकृया अनावश्यक
रुपमा िम्ब्याएको पाइयो ।
8. प्राप्त कागजाि अनुिार बननर पदको िासग िू िना प्रकाशन गनुभ
न न्दा अक्षि उद्योग
िञ्चािक िसमसिको सनणनयबाट करारमा पद िृजना र शैक्षिक योग्यिा िथा अनुभव
सनधानरण गरे को भए पसन क्षिफ बननरको हकमा भने िञ्चािक िसमसििे सनयुक्षक्त ददने
मात्र सनणनय गरे को पाइयो । कमनिारी िेवा शिन सनयमाविीको सनयम २.४.४. (ि)
बमोक्षजम करार िेवाको पद िृजना, यस्िो पदिे गनुप
न ने कामको वववरण िथा आवश्यक

न्यूनिम योग्यिा सनधानरण गरे र िोही अनुिार मात्र सनयुक्त गनन िवकने व्यवस्था भएपसन
िो िम्बन्धी सनणनय कििे गने भन्ने पसन उक्त सनयमाविीमा खुिाएको पाइएन ।
9. बननर पदमा भन्दा क्षिफ बननरमा कम शैक्षिक योग्यिा िोवकएको (स्नािक िह नराखेको)
पाइयो । बननर र क्षिफ बननरको कायनप्रकृसि एकै वकसिमको भए पसन क्षिफ बननरमा
सबना औक्षित्य शैक्षिक योग्यिाको दायरा िाँिरु ो बनाई मेकासनकि इक्षिसनयररङ्ग मात्र
राखेर प्रसिस्पधानिाई िीसमि गररएको । आवेदन नै पनन कदठन हुने गरी २० वर्न िामो
ु व राख्नुपने कुनै ठोि र उक्षिि कारण पसन दे क्षखंदैन । यििे गदान
अवसधको कायाननभ
क्षिफ बननर पदमा प्रसिस्पधानववहीन बनाएको दे क्षखन्छ । त्यिै िे मासथ उक्षल्िक्षखि ववसभन्न
कारणहरुबाट उजुरीमा भसनए बमोक्षजम उक्त दुवै पदमा उद्योगका पूवक
न मनिारीिाई नै
समल्नेगरी िूिना प्रकाक्षशि गररएको अनुमान गनन िवकन्छ । यो कुरा अनौपिाररक
रुपमा बुझ्दा उद्योगको प्रववसधिँग राम्ररी पररक्षिि अनुभवी र दि कमनिारी राख्न
अत्यावश्यक रहे को भनी उद्योगका पदासधकारीिे पसन स्वीकार गरे को पाइयो ।
10. उक्त दुवै प्राववसधक पदमा कुनै पसन प्रकारको परीिा (प्रयोगात्मक परीिा िमेि) नसिई

उमेदवारहरुिे पेश गरे को कागजाि / Bio Data अनुिार मूल्याङ्कन िसमसििे Short
List ियार गरी ददएको प्रसिवेदनको आधारमा िोिै सनयुक्त गरे को पाइयो । बननर
पदमा सनयुक्त भएका श्याम प्रिाद श्रे ष्ठबाट िावहं वकल्न िञ्चािन िम्बन्धी व्यावहाररक
परीिा (Trial) सिएको भन्ने कागजािबाट खुल्न आएको ।
11. उद्योगमा दरवन्दी बमोक्षजमका बननरहरु ििम भई निकेको अवस्थामा उद्योगको

Production Process िाई सनरन्िरिा ददन वकल्न िञ्चािनका िासग अनुभवी र दि
प्राववसधकहरु अत्यावश्यक रहे को भन्ने बुक्षिएकोिे उद्योगको ित्कािीन पररक्षस्थसि
अनुिार उद्योगको उत्पादन प्रकृया र वकल्नको बननरमा राम्रो अनुभव भएका िोही
उद्योगमा काम गरी अवकाशप्राप्त प्राववसधकहरु राख्नुपने बाध्यिा रहे को हुनिक्ने
दे क्षखएको ।
12. बननर र क्षिफ बननरको कायनप्रकृसि एउटै भएको । त्यिै िे उक्त दुवै पदिाई आवश्यक

पने शैक्षिक योग्यिा पसन एकै वकसिमको हुनपु ने दे क्षखएको । बननरमा पसन करारमा
सनयुक्त गनन कायन अनुभव िमेि िोवकएको । बननरको कायन वववरणमा- Over all
responsible for kiln operation in shift भनी उल्िे ख भएको । यि अनुिार हे दान बननरिे

पसन क्षिफ बननरिाई िोवकएको कायन वववरण बमोक्षजमको कायन गनन िक्ने दे क्षखएको ।
त्यिै िे करारमा ४ वटा बननर पद कायम गरे पसछ आसथनक व्ययभारका वहिाबिे पसन
क्षिफ बननर िमेि राख्न त्यसि औक्षित्यपूणन दे क्षखंदैन ।
13. िो उद्योगको वकल्न ववभागका कमनिारीहरुको आ.व. २०७५/०७६ को ििब स्केि
अनुिार वहिाब गदान करारमा आठौ िह िरह बननर पदमा सनयुक्त भएका असनरुर प्रिाद
सिं हिाई िमान िहको ििब स्केि भन्दा ३७.१४% बढी र श्याम प्रिाद श्रे ष्ठिाई
५७.१४% बढी मासिक पाररश्रसमक िोवकएको दे क्षखन्छ । त्यस्िै बननर िािौं िह
िरहका रामिन्र प्रिाद रौसनयारिाई ३९.०६% बढी मासिक पाररश्रसमक हुनेगरी
िोवकएको पाइयो । त्यिै गरी क्षिफ बननरको पाररश्रसमक िमान िहको भन्दा
१४२.८५% बढी रहे को पाइयो । बननरमा सनयुक्त गनन अनुभविाई प्राथसमकिा ददएको
बिाइए पसन िम्बक्षन्धि काममा २६ वर्नको अनुभव भएको र प्राववसधक (इक्षिसनयररङ्ग)
ववर्यमा िोवकएको योग्यिा भएका रामिन्र प्रिाद रौसनयारिाई भन्दा अप्राववसधक ववर्य
भई अनुभव पसन िुिनात्मक रुपमा कम (१७ वर्न) भएको श्याम प्रिाद श्रे ष्ठिाई
पाररश्रसमक बढी ददई एक िह मासथ कायम गरी सनयुक्त गरे को पाइयो । कुन मापदण्ड
बमोक्षजम यिरी सनयुक्त गरी पाररश्रसमक सनधानरण गररएको भन्ने पसन प्रस्ट दे क्षखएन ।
यिरी हे दान सनजहरुको पाररश्रसमक सनधानरण गररएको कुनै वैज्ञासनक आधार दे क्षखएन ।
Negotiation द्वारा पाररश्रसमक सनधानरण गररएको दे क्षखन्छ ।
14. उद्योगिे समसि २०७३।८।६ मा खुिा प्रसियोसगिाद्वारा पदपूसिन गनन प्रकाक्षशि ववज्ञापन
(२०७४।६।१० मा नसिजा प्रकाक्षशि) मा रकम माग गरे को भन्ने िम्बन्धमा कुनै
प्रमाण फेिा परे न । िो ववज्ञापन बमोक्षजम कुन पदका िासग रकम माग गरे को हो
भन्ने पसन उजुरीमा प्रस्ट नखुिेको ।
15. उद्योगको ववज्ञापन नं . ३२/०७३।७४ बाट माग गररएको पदमा िोवकएको भन्दा

फरक ववर्यमा शैक्षिक योग्यिा भएको व्यक्षक्त छनौट गरे को भन्ने िम्बन्धमा अदाििमा
ररट सनवेदन परे को भन्ने मौक्षखक रुपमा जानकारी प्राप्त भएकोिे िो िम्बन्धमा केही
गरररहनु पने दे क्षखंदैन ।
16. हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सि. िे व्याविावयक रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गनन थािेको ३४

वर्न पुसगिके पसन पुरानै प्रववसध अनुिार वकल्न िञ्चािन पसन manual नै गनुप
न ने अवस्था

रहे को भन्ने बुक्षिएको । यििे गदान नयाँ प्रववसधमा िञ्चािनमा रहे का सनजी िेत्रका
सिमेन्ट उद्योगहरुिँग प्रसिस्पधान गनन उक्त उद्योगिाई ि ुनौसि रहे को भन्ने बुक्षिन्छ ।
उक्त उद्योगिे वैकक्षल्पक दि जनशक्षक्त ियार गनेसिर ध्यान नददएको र यिबीिमा
पुराना अनुभवी प्राववसधक/बननरहरु धमाधम अवकाश हुँदै गदान िी पुराना र नयाँ बननर
सनयुक्षक्तको बीिमा धेरै िामो िमयको अन्िर रहे का कारण प्रववसध/िीप हस्िान्िरण
हुन निकेको दे क्षखन्छ । ििथन उद्योग व्यवस्थापनिे दीिनकािीन व्याविावयक योजना
ियार गरी दि जनशक्षक्त ियार गने र प्रववसध/िीप हस्िान्िरण गदज जाने िथा उद्योगको
िमिा ववस्िार गने कायन िमेि अगासड बढाउनु पने दे क्षखन्छ ।
१. प्राप्त वववरण अनुिार आ.व. ०७४/७५ िथा आ.व. ०७५/७६ मा क्रमश: रु.
19,24,304।82 िथा रु. 24,53,725।- को ववयररङ्ग पटक पटक गरी िोिै
खररद गरे को पाइएको । त्यिमध्ये पसन Raj Machinery Stores नामक एउटै
फमनबाट आ.व. २०७५/०७६ मा १० पटक गरे र रु. ५ िाख भन्दा बढी अथानि ्
जम्मा रु. ६,६५,170।- को सबयररङ्ग िोिै खररद गरे को दे क्षखयो । िो कायनिाई
िावनजसनक खररद ऐन/सनयमाविीको ममन अनुरुप भएको भन्न िवकएन िर उद्योग
िञ्चािनको िासग सबयररङ्ग अत्यावश्यक रहे को र उद्योगको कायनप्रकृसि अनुिार
उद्योगिाई िुिारु गररराख्न जुनिुकै बेिा सबयररङ्ग खररद गनुप
न ने हुनिक्ने दे क्षखएको ।
२. उद्योगिे िावनजसनक खररद ऐनको दफा ६ िथा िावनजसनक खररद सनयमाविीको सनयम
८ बमोक्षजम वावर्नक खररद योजना ियार नगरे को । सबयररङ्ग खररद गदान पसन
ित्कािको आवश्यकिा अनुिार PR (Purchase Requisition) बाट माग भई आए
बमोक्षजम छु ट्टाछु ट्टै खररद गने गरे को पाइएको ।
३. सिमेन्ट सबक्री भई त्यिबाट प्राप्त हुने आम्दानीिे सबयररङ्ग खररद गनुप
न ने भएकोिे
खररद योजना बनाई एकमुष्ठ रुपमा खररद गनन आसथनक वहिाबिे कदठनाई हुने भन्ने
बुक्षिएको । हे टौंडा सिमेन्ट उद्योग सि. पसन सनजी िेत्रिँग प्रसिस्पधान गरी व्यापाररक
कारोवार गने प्रकृसिको िावनजसनक सनकाय भएकोिे उक्त उद्योगिाई िावनजसनक खररद
सनयमाविीको सनयम ८७क. (२) अन्िगनि राखी िोही सनयमाविीको अनुिूिी- ५क.
मा िमावेश गरी िावनजसनक खररद ऐनको दफा ६७ (३) िथा सनयमाविीको सनयम

८७क. (३) बमोक्षजम िावनजसनक खररद िम्बन्धी मूिभूि सिद्धान्ि ववपरीि नहुनेगरी
उद्योगिे ित्काि कायनववसध बनाई िागू गनन आवश्यक दे क्षखन्छ ।

४. राविय ििकनिा केन्रको समसि २०७६।०९।२० को सनणनयः
हे टौंडा सिमेन्ट उद्योगमा सनयम ववपरीि पदपूसिन िथा िामाग्री खररद गरे को भन्ने उजुरीका
िम्बन्धमा छानववन गरी प्रसिवेदन पेश गनन गदठि छानववन टोिीबाट पेश भएको छानववन
प्रसिवेदनका िम्बन्धमा छिफि गदान दे हाय अनुिार गनन गराउन हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगिाई
सनदे शन ददई उद्योग, वाक्षणज्य िथा आपूसिन मन्त्राियिाई जानकारी ददने सनणनय गररयोः
१. स्वीकृि दरवन्दी भन्दा बढी कमनिारी करारमा भनान नगने र गनुप
न ने भएमा िं गठन िभे िण
गरी दरबन्दी स्वीकृि गराई गने,

२. स्थायी पदको शुरु स्केि भन्दा बढी हुने गरी करारका कमनिारीिाई ििब स्केि ददने व्यवस्था
ित्काि बन्द गरी शुरु स्केि बराबर मात्र ददने व्यवस्था गने ,

३. उद्योगिाई आवश्यक पने मेसिनरी िगायि अन्य िामानको खररद योजना, िागि अनुमान
ियार गरी गि ववगि वर्नको खिन िमेििाई ध्यान ददई िावनजसनक खररद ऐन ववपरीि नहुने
गरी खररद गने व्यवस्था ित्काि समिाउन सनदे शन ददने ।

