
   

 

नेपाऱ सरकार 

खानेपानी मन्त्राऱय 
(कममचारी प्रशासन महाशाखा) 

 

प.सं. ०७५/०७६ 

  

मममत: २०७५।१०।२८ 

विषय: अध्यािमिक वििरण प्रकाशन गररएको बारे । 
 

कममचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ८ बमोजजम यस मन्त्राऱयबाट मममत 
२०७५।१०।१७ गते िेिसाइटमा प्रकाजशत वििरणमा कममचारीहरुऱे विमभन्न माध्यमबाट पठाएका 
प्रमाण र सचुना बमोजजम नपेाऱ इजन्त्जमनयररङ्ग सेिा, मसमभऱ समूह, स्यामनटरी उपसमूह, अन्त्तगमतका 
रा.प.अनं.विमतय शे्रणी (कामऱगढ/टे्रसर/पऱम्िर/मखु्य मवहऱा कायमकताम) हरुको ज्येष्ठताक्रम सूजच कायम 
गरी सम्बजन्त्ित सबैको जानकारीको ऱामग यो सूचना प्रकाजशत गररएको छ । 
 



पदः-  कालऱगढ शे्रण ः रा.प.अनं.द्धित य.
सेवाः- नेपाऱ इन्जिलनयररङ्ग समूहः लसलिऱ
उपसमूहः- स्यालनटरी

सि.
न. िकेत न.ं कर्मचारीको नार् थर स्थायी ठेगाना जन्र् सर्तत हाऱको पद भन्दा 

तल्ऱो शे्रणीको जेष्ठता
कायमरत पदको 

जेष्ठता हाऱ कायमरत कायामऱय कैद्धियत

1 129386 काऱु चन्द बैतडी 2019-01-01 2046-06-20 2063-08-20

खानेपानी तथा सरसफाई सब-डडभभजन 
कायााऱय , कञ्चनपुर

2 125972 ऱक्ष्मण थापा डोटी 2021-09-18 2046-06-08 2064-05-21

ऺेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेऺण कायााऱय , 

ददपायऱ

3 120772 कृष्ण प्रसाद भूसाऱ दाङ 2019-12-05 2046-07-11 2064-06-21

खानेपानी तथा सरसफाई सब-डडभभजन 
कायााऱय , सल्यान

4 175756 गंगा राम खत्री भक्तपुर 2024-05-30 2046-04-32 2064-08-04

खानेपानी तथा सरसफाई डडभभजन कायााऱय 
, भक्तपुर

5 122505 शषे ओदहद रौतहट 2020-12-25 2046-05-13 2064-10-01

खानेपानी तथा सरसफाई डडभभजन कायााऱय 
, रौतहट

6 122506 ऱोक बहादरु दहाऱ बारा 2018-12-25 2046-05-14 2064-10-01

खानेपानी तथा सरसफाई डडभभजन कायााऱय 
, रौतहट

7 129416 डल्ऱु नेपाऱी पबात 2018-06-06 2046-10-24 2064-12-20

खानेपानी तथा सरसफाई डडभभजन कायााऱय 
, पवात

8 188804 मान बहादरु पौडऱे बाग्ऱुङ 2021-12-15 2046-10-22 2065-05-12

खानेपानी तथा सरसफाई डडभभजन कायााऱय 
, पवात

1  काभऱगढ



पदः- टे्रसर शे्रण ः रा.प.अनं.द्धित य.
सेवाः- नेपाऱ इन्जिननयररङ्ग समूहः नसनिऱ
उपसमूहः- स्याननटरी

सि.
न. िकेत न.ं कर्मचारीको नार् 

थर
स्थायी 
ठेगाना जन्र् सर्तत हाऱको पद भन्दा 

तल्ऱो शे्रणीको जेष्ठता
कायमरत पदको 

जेष्ठता हाऱ कायमरत कायामऱय कैफियत

1 97342 कुऱचन्द्र भट्टराई अर्ााखााँची 2019-05-03 2041-09-13
भौतिक योजना िथा तनर्ााण 
र्न्द्राऱय , काठर्ाण्डौ

1 टे्रसर



पदः-  प्ऱम्बर शे्रण ः रा.प.अनं.द्धित य.
सेवाः- नेपाऱ इन्जिननयररङ्ग समूहः नसनिऱ
उपसमूहः- स्याननटरी

सि.न. िकेत न.ं कर्मचारीको नार् थर स्थायी ठेगाना जन्र् सर्तत

हाऱको पद 
भन्दा तल्ऱो 
शे्रणीको जेष्ठता

कायमरत पदको 
जेष्ठता हाऱ कायमरत कायामऱय कैफियत

1 131331 ऱक्ष्मी 
 
कारन्जित ऱलऱतपुर 2026-11-02 2046-06-15

खानेपानी तथा सरसफाई डिलभिन 
कायााऱय , रौतहट

2 193095 रविजर कापर सऱााही 2021-05-06 2046-06-18

खानेपानी तथा सरसफाई डिलभिन 
कायााऱय , सऱााही

3 122531 देिानजद यादि सप्तरी 2017-10-22 2046-06-27 2063-03-01

खानेपानी तथा सरसफाई डिलभिन 
कायााऱय , सप्तरी

4 230486 अिय अिस्थी रसुिा 2048-11-02 2075-01-07

रान्रिय  हिेररयम तथा िनस्पतत 
प्रयोगशाऱा ,गाेेदािरी, ऱलऱतपुर

1  प्ऱम्बर



पदः-  मखु्य महिऱा काययकर्ाय शे्रण ः रा.प.अनं.हिर् य.
सेवाः- नेपाऱ इन्जिननयररङ्ग समूिः नसनिऱ
उपसमूिः- स्याननटरी

सि.
न. िकेत न.ं कर्मचारीको नार् थर जन्र् सर्तत हालको पद भन्दा तल्लो 

शे्रणीको जेष्ठता
कार्मरत पदको 

जेष्ठता हाल कार्मरत कार्ामलर्
कैफिर्त

1 153832 रफत 
 
चौधरी 2019-01-22 2053-07-11
भौततक योजना तथा तनर्ााण 
र्न्त्राऱय , काठर्ाण्डौ

1 र्.ुर्.का.


